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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 الفصل األول )دعاء(

 أحذاث الفصل يف نقاط     

 يرد عن العرب بلا ء الفرنج، وشرور التتار دعا مؤذن الفجر يدفع البلاء، و ن المصلون على فأمّ  ، أن يفرج ال كرب، و
  .دعائه
 بهم أن ينبه العرب إلى الأخطار، وأن يتحدوا ليطهروا أرضهم من الفرنج الذين استغلو ا نزاع الأمراء دعا المصلون ر

 .العرب وتطاحنهم على السلطان
بها أن يجيب دعاء المؤمنين -من شرفة بجوار المسجد -( شجر الدر) دعت فتاة شابة وأن ينتقم من الظالمين، وقد  ، ر

ية بعد أن هزم التتار أهلها الخوارزميين، ل كنها أصبحت حرة بعد أن  كشفْت الفتاة عن حقيقتها؛ فقد أصبحت جار
بها أن يحفظ ابنها، وأن يكون زوجها خليلوتزوجها وأنجبْت له ابنه  ، نجم الدين أيوبا الأمير اشتراه ، دعت الفتاة ر

 0ملكًا على مصر

 :ُختال بروعتهبأن أحدً  حدثت الفتاة نفسها وشعبها  ، ا لا ينسى مصر، أو يحب أْن يفارقها؛ فالشوق دائم إلى نيلها الم
يم.المحبوب؛ فهو شعب لطيف ودود ح  ليم كر

 تي تحول دون الوصول إلى عرش مصر:العقبات ال 
يبعده عن مصر وجعل  نجم الدينيخلع  السلطان الكاملحيث ُجعلت زوجها  :سوداء بنت الفقيه -1 من ولاية العهد، و

 غر سنه.الذي أصبح ولى العهد رغم ص سيف الدينأميرا على الثغور في الشام، وذلك ليخلو لها الجو ولابنها  نجم الدين
ية  -2   وأمراء بني أيوب المتنازعون على الحكم. - 4 0الروم وجيوشهم التي لاتهدأ -3التتار وسرعتهم الضار
  والعقبات التي تمنع ذلك رأى  ، زوجها عن خواطرها بعد صلاة الفجر وعن أملها في حكم مصر شجرة الدرحدثت

ُلك.  رشجرة الدنجم الدين أن الجيش القوى عقبة مهمة نسيتها   ليواجه به الأعداء، وليحقق أمله في الم
 ياء الدر شجر بون أقو  . تعد بتوثيق العلاقة بين نجم الين وقومها الخوارزمية لمساعدته فهم محار

 

 : ختري الصواب مما بني القوسني ملا يأتي     1س    
  : (    ةالخوارزمي  –  التتار      –   الفرنج   )      كانت شجر الدر من 

 (    الثغور     –    كيفا   –    دمشق    )   : على أميرًا فجعله مصر عن الدين نجمَ  الكاملُ  الملكُ  أبعد 
  :يتها عندما  ( الدين نجم تزوجها –  الثمن دفعت –  خليل ابنها أنجبت )      نال شجر الدر حر
 (  التتار       الفرنج      الفقيه بنت سوداء )                 :  كانت أصعب العقبات من وجهة نظر شجر الدر هي 
 (وتونس مصر   والشام مصر   والعراق مصر)                             :  يستطيع العرب صد خطر الأعداء بجيشي 
 (     الروم    –   لتتارا     –    الفرنج    )                                        :  تمزق شمل قوم شجر الدر على يد 
 ( القوة    الحكم على التصارع      الاتحاد   )                                                :  من عوامل انهيار الأمم 
 ..... به أن يدفع عن العرب بلاء ..... وشرور  ( اروالتت الفرنج     والروم الفرنج     والفرنج التتار ) :  دعا المؤذن ر



 

 

 
2 

 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 (  الدين نجم         الدين جلال        الكامل   )                                  :  كان الخوارزمية أتباع السلطان 
  : ( الفقيه بنت سوداء     الفرنج      الدين سيف  )                         أصبح نجم الدين أميرًا على الثغور بسبب 
 يق الوصول لحكم مصر، هيعقر الد نسيت شجر  (    الفرنج          التتار          قوي جيش    )   :  بة مهمة في طر
 كانت سوداء أكبر العقبات في حكم مصر لأنها : 

 (  الحكم على استحوذت     مصر من الدر شجر طردت      للعهد وليًا ابنها جعلت  )                                     
 ( حصينة قلعة      قوي جيش     قوي تحالف  )                            نجم الدين شجر الدر أنهم ينقصهم : أخبر 
  :  (   الخوارزمية           التتار           الفرنج      )         حلت شجر الدر مشكلة الجيش بتوثيق علاقة زوجها ب 
  ية  (    نمّامة             َطمُوح           سيئة      )                                                   :  شجر الدر جار
 ( الدين جلال – إسماعيل الصالح  – الدين نجم )                                             : هو الخوارزمي السلطان 
 ية الدر شجر أصبحت  (   الصليبيون    –     التتار    –    الترك      )          : قومها شمل.....  مزق أن بعد جار
 (   كلاهما   –   التتار شرور   –   الفرنج بلاء )                                :  العرب أمة عن يرد أن المؤذن دعا 
 بها من الدر شجر رجت  ( كلاهما –  الطغاة من ينتقم  –  المؤمنين دعاء يجيب )                             :   أن ر
 ( أسلحتهم قلة   –    فقرهم    –    ضعفهم    )                         : رأوا بعدما العرب أرض في الفرنج طمع 
 ( الأموال قلة  –  الملك على الأمراء تنازع  –  الفرنج  )                                       : بسبب العرب ضعُف 
 (    مصر     –     دمشق      –    الثغور    )                       : عن الفجر صلاة بعد نفسها الدر شجر ثتحد 
( الخوارزمية أهلها  –  ابنها     –    زوجها   )                                      :   الله يحفظ أن الدر شجر دعت 
 (  وجيشها شعبها  –  جيشها   –    شعبها     )                                                     : ب  هائلة قوة مصر 
 أضرت  ُ  (كلاهما – مصر عن أبعدته  –  العهد ولاية من خلعته )                             : بأن الدين نجمَ  سوداء
 (   الدر شجر   –   سوداء   –   الكامل الملك   )                          : من بتدبير العهد ولاية الدين سيف تولى 
 بيون الأمراء كان يق في عقبة الأيو  (  تنازعهم   –   اتحادهم     –    قوتهم     )           : بسبب الدين نجم طر
 (   القوي الجيش    –   الفقر      –  الفرنج   )                     : نسيتها الدر شجر أن الدين نجم ظن التي العقبة 
 ( كلاهما – الآمال به يحقق – الأعداء به يواجه)                               : ل  قوي جيش إلى الدين نجم احتاج 
 لت  (    الخوارزمية   –   داود    –     التتار     )         :  ب  زوجها علاقة وثقت بأن الجيش عقبة الدر شجر سهَّّ
 يم حليم لطيف)                              : بأنه مصر شعب الدر شجر وصفت  (ضعيف – وقوي شجاع – ودود كر
 (أسلمت – الدين نجم اشتراها –  قومها التتار مزق )                              : حينما الدر شجر الله رحمة أدركت 
 (مصر إلى العودة في رغبتها – خليل إنجابها – زواجها)                                  : الدر شجر طموح على الدليل 

 

 (   كلاهما  –  نيلها جمال  –   الودود اللطيف شعبها  )                               : بسبب مصر الدر شجر أحبت 
 (   قوي جيش    –   تاروالت الروم    –   سوداء     )                 : مصر لدخول الدين نجم ينقص كان الذي 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 :اخلطأ تصويب مع ، الصخيخة غري العبارة أمام ()،وعالمة الصخيخة العبارة أمام( ) عالمة ضع      2س
 الظهر لصلاة ليؤذن المؤذن صعد .        ( ) 
ية الدر شجر كانت  ( )       .  الدين نجم اشتراها جار
 وجيشها بشعبها هائلة قوة مصر  .        ( ) 
 الأمة على خطرًا الفرنج يكن لم  .        ( ) 
بعًضا بعضهم يحارب ، متباغضون أيوب بني أمراء كان  .     ( ) 
ضعفهم رأوا حينما العرب أرض في الفرنج طمع .      ( ) 
 سلطانهم وأزالوا الدر، شجر قوم شمل الفرنج مزق  .      ( ) 
 ين كان  ( )   .  الدر شجرة نظر وجهة من لعقباتا أصعب من قوى جيش تكو
 القصر شرفة في الفقيه بنت سوداء وقفت  .       ( ) 
 بالفرنج زوجها علاقة ستوثق الدر شجر .        ( ) 
 الدين جلال السلطان أتباع الخوارزمية .        ( ) 
 مصر حكم إلى للوصول العقبات أصعب هي الفقيه بنت سوداء .     ( ) 
 جعلت سوداء بنت الفقيه الكامل يبعد نجم الدين إلى العراق .     ( ) 
 احتاج نجم الدين إلى جش قوي لدخول دمشق .       ( ) 
 استطاع الفرنج احتلال أرض العرب بسبب قلة سلاحهم .      ( ) 
 كان نجم الدين أميراً على الثغور .         ( ) 
 للعهد بتدبير من أمه أصبح سيف الدين بن سوداء وليًا .      ( ) 
 ية بعد زوال ملك قومهاأ  ( )       . صبحت شجر الدر جار
ية  ( )       . اشترى نجم الدين شجر الدر فحصلت على الحر
 بها أن يحفظ زوجها  ( )        . دعت شجر الدر ر

 

 أجب عو األسئلة اآلتية:    3س   
 «به أن يفرج ال كرب و  " فما مصدر هذا ال كرب والبلاء ؟ البلاء عن العربدعا المؤذن ر
................................................................................................................................................................................................................................ 

  ح ما تقول.ضيرفع عنا البلاء ؟ و يهل يكفي أن ندعو الله ک 
................................................................................................................................................................................................................................  
 ما سبب ضعف أمة العرب أيام الملك الكامل ؟ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 

 بها ؟ ةماذا كانت شجر  الدر ترجو من ر
................................................................................................................................................................................................................................ 
.العرب أمة مستهدفة في ماضيها وحاضرها . وضح ذلك 
................................................................................................................................................................................................................................ 
الدر؟ ةماذا فعل التتار بقوم شجر 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 درکت رحمة الله شجر الدر ؟أکیف 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 الدر مصر وشعبها ؟ ةبم وصفت شجر 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 «فلماذا ؟«. إن من يحكم مصر يستطيع أن يفعل ال كثير 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 يق للوصول لحكم مصر الدر رأت شجر  .کرهاذ ا.  أن هناك عقبات كثيرة في الطر
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .كانت سوداء هي العقبة ال كبرى في سبيل حكم مصر، وضح ذلك 
................................................................................................................................................................................................................................ 
  ة سيتها شجرنما العقبة التي ّ  رها بها نجم الدين ؟ وكيف سهلتها عليه ؟الدر وذك
................................................................................................................................................................................................................................ 
ية طموحا، و  .حضكانت شجر الدر جار
................................................................................................................................................................................................................................ 
 «أمراء بني أيوب ؟ وضح. ى أي مدى تنطبق هذه المقولة علىإل«  يأكل من الغنم القاصيةذئب ال 
................................................................................................................................................................................................................................ 
  «الدر بين ذلك من خلال حوار نجم الدين وشجر«.  وراء كل عظيم امرأة عظيمة. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 «ذا؟ولما؟ ، هل تنطبق هذه المقولة على أمراء بني أيوب« نسانإما یبتلی به  ألق الأنانية أسوخ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 ذلك أيّد . قضية للود يفسد لا الرأي في الاختلاف. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 

 
 :علل ملا يأتي      4س
.كراهية شجر الدر لسوداء بنت الفقيه 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .عبث الفرنج في أرض العرب أيام الملك الكامل 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .الفرنج والتتار من عقبات وصول نجم الدين إلى حكم مصر 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .مصر قوة هائلة 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .حب شجر الدر لمصر وشعبها 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .ية  أصبحت شجر الدر جار
................................................................................................................................................................................................................................ 
 مصر عن الدين نجم ابنه الكامل السلطان إقصاء. 

................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 ؟... يكوى مو    5س
 بطموح ية، و  ارها صارت سلطانة للبلاد.ها وإصردخلت مصر جار
................................................................................................................................................................................................................................ 
 ا على الخوارزميين وشتتوا شملهم وقوضوا مل كهم وأزالوا سلطانهم.هجمو  
................................................................................................................................................................................................................................ 
  من ولاية العهد. نجم الدينأقنعت زوجها السلطان الكامل بخلع ابنه 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .ظل أميرًا على الثغور في الشام بعد وفاة أبيه 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 .تولى حكم مصر بعد وفاة أبيه الملك الكامل، ولقب بالعادل 
................................................................................................................................................................................................................................ 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 الفصل الثاني )مفاجأة(

 أحذاث الفصل يف نقاط   

 بين الأمير، زوجها بين العلاقة الدر شجر وثقت أن بعد :الكامل السلطان وفاة  تعلن الأنباء جاءت الخوارزمية، قومها و
ية 635 عام الكامل السلطان وفاة  .الثغور حدأ على الأعداء مواجهة في منهمكًا الأمير كان حينما هجر
 على السلطان وفاة بعد الأمراء اتفق: 

 . العادل الملك باسم والشام مصر مُلك سوداء بن الدين سيف يتولى أن -1
 ". مودود بن يونس لدينا مظفر الجواد" عمه ابن دمشق في عنه ينوب أن -2
 .الثغور على أميرًا هو كما الدين نجم يبقى أن -3
 بيون فالأمراء التمزق، من الدولة لهذه سيحدث لما ، كالصاعقة الدين نجم على الخ بر وقع  الفرصة سينتهزون الأيو

 .والتتار الروم مواجهة عن فتعجز مصر سيضعف مما إدارته، وضعف الجديد، الملك لضعف
 الرحبة من الانسحاب قرر وأنه الأمر عليها وعرض الدر شجرة استدعى الدين نجم الأمير صدر ضاق لما. 

 على وتغلبوا وهاجموه بانسحابه، علموا عندما إليه وأسرعوا الواسعة، مطامعهم بسبب الدين نجم مع الخوارزمية اختلف
 .بسنجار واحتموا منهم الإفلات نم تمكنا ول كنهما الدر شجرةو  الدين نجم على بالقبض وهموا رجاله،
 بجيشه، الآخر هو أسرع قد لؤلؤ الدين بدر وكان ،شاه توران فيها وكان" آمد"" الرومي الدين غياث" جيوش حاصرت 

 .الدر شجرةو  الدين نجم على بالقبض امتوعدً  سنجار قلعة وحاصر
 يمته من وتُقوى ،حيرته من تهدئ ثابتة كانت الدر شجر بينما الدين بنجم الأمر اشتد  أن بعد تضعف بدأت التي عز

 .الأمر هذا تدبير لها يترك أن زوجها تستأذن بهدوئها الدر شجرة ول كن العسرة، ساعة في وخذلوه الخوارزمية عنه تخلى
 شجر  عرضت ثم سنجار قاضى"  الزرزاري الدين بدر" القاضي باستدعاء يأمر أن الدين نجم من الدر شجر استأذنت

 هذا من والمشقة الضنك فيه هم مما الناس يخلص كي وجرأة ودقة حرص إلى تحتاج خطة بتنفيذ يقوم أن ليهع الدر
 .به سيقوم ما بأهمية اقتنع أن بعد ذلك على القاضي فوافق الحصار
 الليل نحج وفى ، إنسان إليه يتنبه ولا أحد، يعرفه فلا مهمته تنتهي حتى مؤقتًا لحيته عن الدين بدر القاضي استغنى 

 كتاب ومعه الخوارزمية مضارب إلى وانطلق الحبال ففك الأرض بلغ حتى وحذر بطء في بالحبال يُدلى القاضي كان
 إليها يسرعوا أن منهم وطلبت ملجؤها، وهم بأنفاسهم الحياة طعم تحس وأنها وعشيرتها أهلها أنهم: ومضمونه الدر شجر

 .يطلبون ما لكل لهم ضامنة وهى يشاءون ما الأمير عند ولهم
 الدين بدر جيوش حول والتفوا سنجار إلى وانطلقوا جيادهم صهوات على قفزوا الخوارزمية إلى الرسالة وصول بمجرد 

" الرومي الدين غياث"  من ليخلصوها" آمد" إلى الدين نجم بعثهم ثم ورجاله، الدين بدر وهزموا جانب كل من وأخذوها
ينقذوا يمة، به وأوقعوا فنازلوه حصاره، من"  شاه توران"  ابنه و  .الحصار عنه وفكوا الهز
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 ختّير الصواب مما بني القوسني ملا يأتي:    1س  
 (  معًا لهما     الدولة تفرق على لخوفه     مصر ملك فقد لأنه)   : حزن )نجم الدين( عند وفاة والده 
 لىعندما ضاق صدر )نجم الدين( ولم يجد حلاً لمشاكله لجأ إ  : 

 (  واستسلم يئس     الدر شجرة زوجته     مستشاره الخاص)                                                  
 (   ضده فوقفت       فسكتت      فساعدته  )            : استعان )نجم الدين( بزوجته شجرة الدر 
 (ذلك كل   عليه بالقبض هموا   عليه تغلبوا   هاجموه)           : ( من الخوارزمية بعد أن أفلت )نجم الدين 
  (ذلك كل   تصرف حسن   جرأة   وذكاء حرص   دقيق تخطيط)                : مشروع يحتاج إلى أيعند تنفيذ 
 :(  سنجار قاضي       الدين نجم       الجواد   )           اختارت شجر الدر ....... لترسله إلى قومها 
 (  ه  536      ه 653     ه  635 )             في الملك الكامل سنة: تو 
 :(  الجبل       سنجار        ال كرك    )                                                    فرّ نجم الدين واحتمى بقلعة 
 :  (  العادل       الصالح       الكامل  )                                       لقب سيف الدين بعد توليه حكم مصر ب 
  :قاضيًا   )                                                            كان الزرزاري يعمل          ً يرا  (  قائدًا        وز
 :( لؤلؤ الدين بدر   الرومي ينالد غياث    الفرنج  )                                كان توران شاه محاصرا من جيوش 
  :( الخوارزمية     الفرنج       التتار   )                                                  وثقت شجر الدر علاقتها بقومها 
 : (  ال كرك       سنجار       الجبل  )                                                        حاصر بدر الدين لؤلؤ قلعة 
  :(الدين سيف   الدين مظفر الجواد   الدين نجم)                       اتفق الأمراء على تولية ...... نائبا على دمشق 
  :(  العراق       الحجاز       الثغور  )                                بعد وفاة الملك الكامل أصبح نجم الدين أميراً على 
 (الحصار فك - للسفر التجهيز - الأعداء مواجهة)             :عندما علم بوفاة أبيه .......  ان نجم الدین منشغلا بك 

  :بية خبرتها)                         تدبير شجر الدر لفك الحصار يدل على  (الاقتصادية خبرتها   الحكم في طمعها   الحر
 به في الدين نجم استعان  ( الخوارزمية – داود الأمير – إسماعيل الصالح  )                            :          ب  حرو
 (الثغور أحد على – مصر في – دمشق في)                              :الدين ونجم الكامل الملك بموت الأنباء أقبلت 
 ( الجواد  –  الدين سيف  – الدين نجم  )                                        :ل  مصر حكم تولية على الأمراء اتفق 
 (الدين مظفر الجواد – لؤلؤ الدين بدر – الدين نجم)                                  :العادل عهد في دمشق نيابة تولى 
 (  التتار  –  الروم  –  لتفرقا  )                            :من البلاد على خوفًا الأمراء اتفاق من الدين نجم صعق 
 (الروم – الأمراء قوة – وإدارته العادل ضعف)                                : أطماعهم تحقيق على الأمراء يساعد 
(كلاهما – أطماعهم – الوطن مصلحة)                             :ليحققوا مصر ملك العادل تولية على الأمراء اتفق 
 ل  حلًا ليجد الرحبة حصار من الدين نجم انسحب : 

 (الفقيه بنت سوداء ل كيد   الخوارزمية غدر – الحكم العادل تولي)                                                          
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 (  ضروري –  مضر –  منه جدوى لا  )                                         :  الرحبة حصار أن الدر شجر رأت 
 ( الواسعة أطماعهم – العادل – لهم خداعه)                                :بسبب الدين نجم مع الخوارزمية اختلف 
 (كيفا دخوله – سنجار دخوله – الرحبة من انسحابه)                             : أثناء الدين نجم الخوارزمية هاجم 
 (   الرحبة   –    كيفا   –     سنجار   )                                      : إلى وارزميةالخ من الدين نجم أفلت 
 (  بكر ديار   –  آمد    –   سنجار   )                                 : مدينة الرومي الدين غياث جيوش حاصرت 
 ( شاه توران  – الدين بدر  –  الدين نجم )                                                 :الرومي الدين غياث حاصر 
 ( ماله يأخذ   –  عليه يقبض  –  يقتله  )                        : حتى ينصرف ألا الدين لنجم لؤلؤ الدين بدر أقسم 
 ( الدين فخر – الزرزاري الدين درب – لؤلؤ الدين بدر )                                     :بالقاضي الدر شجر استعانت 
 (سبق ما كل – المداخل حسن – البيان قوة – اللباقة)                                  : القاضي اختيار أسباب من 
 ًّّى – الأبواب من )                                  :  سنجار قلعة من القاضي خرج  ( نفق عبر – السور فوق من مدل
 ( الخوارزمية – العادل – لؤلؤ الدين بدر )                                          : لاستمالة سنجار من القاضي خرج 
 رت َّّ ين بين قومها الدر شجر خي  ( كلاهما – سوداء أو العادل -  الفرنج أو التتار )                                 : خيار
 يدون بما وعدتهم – الأموال إليهم أرسلت )                    :حيث ؛  قومها الدر شجر استمالت  (بالقتل توعدتهم   ير
  :  (طردوه   الدين نجم لتخليص انطلقوا   قتلوه)                   قرأ القاضي كتاب شجر الدر على الخوارزمية ف 
 الروميليص .... من حصار غياث الدين بعد انتصار الخوارزمية على بدر الدين لؤلؤ أرسلهم نجم الدين لتخ: 

 ( الجواد     شاه توران     داود  )                                                                                           
 يب اخلطأ:( أمام العبارة غري الصخيخة ، مع تصو( أمام العبارة الصخيخة ، وعالمة )ضع عالمة )     2س  
 وقَف الخوارزميةُ مع نجِم الدين أثناءَ حصارِه.        ( ) 
  الملِك العادِل فى كيفيةِ فّكِ الحصارِ. برأياستعانَ نجمُ الدين      ( )  
 لإنهاءِ الحصارِ  ُخطة الدر شجر دبرْت.        ( ) 
  وصى )الكامل( بالعرش لنجم الدين.        ( ) 
  القلعة في وضح النهار.خرج القاضي من        ( ) 
 .اتفق الأمراء على تولية نجم الدين على دمشق       ( ) 
.كان توران شاه محاصرا من جيوش التتار        ( ) 
 .اتفقت شجر الدر مع قاضي سنجار لفك الحصار       ( ) 
 .وافق نجم الدين على خطة شجر الدر         ( ) 
 في فك الحصار. نجحت خطة شجر الدر        ( ) 
 .عرضت شجر الدر الخطة على القاضي فوافق على الفور      ( ) 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 الفرنج والتتار.خيرت شجر الدر قومها بين        ( ) 
 .حاصر غياث الدين الرومي توران شاه في سنجار       ( ) 
 .حاصر بدر الدين لؤلؤ الجواد في قلعته        ( ) 
 وارزمية مع نجم الدين بسبب أطماعهم الواسعة.اختلف الخ      ( ) 
.عندما وصل كتاب شجر الدر إلى الخوارزمية انطلقوا غلى سنجار     ( ) 
 .الرسول الذي أرسلته شجر الدر إلى قومها هو بدر الدين لؤلؤ      ( ) 
 .باً من التتار  ( )       احتمى نجم الدين بقلعة سنجار هر
 لدين من الحصار بعدما استعان بالخوارزمية.تخلص نجم ا      ( ) 
 .شجر الدر زوجة مخلصة تساعد زوجها في المواقف العصيبة      ( ) 

 

 أجب عو األسئلة اآلتية:       3س  
 ما سر العداء بين بدر الدين لؤلؤ ونجم الدين ؟ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 لم سمي الفصل بهذا العنوان ) مفاجأة ( ؟ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 ما الحيلة التي وضعتها شجرة الدر لإنهاء الحصار ) الخطة( ؟ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
  الفكرة ؟ " حل موفق وفكرة رائعة " من القائل ؟ وما الحل؟ وما 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 صرف شجرة الدر . دلل من أحداث الفصل.أثبتت الأحداث حسن ت 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 :علل ملا يأتي 

 .اختلاف الخوارزمية مع نجم الدين 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ة، وموافقة شجر الدر.بانسحاب نجم الدين من حصار الرح 

       .................................................................................................................................................................................................................. 

 لجوء نجم الدين إلى سنجار. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
 ( إلى آمد.إرسال )نجم الدين( )الخوارزمية 

.................................................................................................................................................................................................................. 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 نطلاق الخوارزمية إلى سنجار.ا 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 لدين عن لحيته.تخلي القاضي بدر ا 

       .................................................................................................................................................................................................................. 
 در الدين إلى الخوارزمية.إرسال شجر الدر القاضي ب 

.................................................................................................................................................................................................................. 

  لنجم الدين في سنجار.حصار بدر الدين لؤلؤ 

     .................................................................................................................................................................................................................. 

 ؟ الخوارزمية إلى رسولا ليكون الدين بدر القاضي اختيار مبررات ما 
   .................................................................................................................................................................................................................. 
 بلغ مضارب الخوارزمية ؟  كيف خرج القاضي من القلعة و
.................................................................................................................................................................................................................. 
  ؟ لحلها يتفرغ أن الدين نجم أراد التي المعضلة ما 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 سنجار؟ في الدين نجم واجهها التي الصعاب اذكر 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 ين. فما هما؟  خيّرت شجر الدر قومها بين أمر
.................................................................................................................................................................................................................. 
 مو يكوى ... ؟    4س 
 أبيه وفاة بعد الشام في الثغور على أميرًا ظل. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 بالعادل ولقب الكامل، الملك أبيه وفاة بعد مصر حكم تولى. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 الدر وشجر هو عليه يقبض أن قبل ينصرف ألا وأقسم سنجار في"  الدين نجم"  حاصر. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
  ٍسنجار حصار من للخروج الدين نجم ساعد قاض. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 بكر ديار مدن أعظم"  آمد"  مدينة في شاه توران حاصر. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 .تولى نيابة دمشق في عهد العادل 
..................................................................................................................................................................................................................  
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

  
 الفصل الثالث )بشنة األمل(

 يف نقاطأحذاث الفصل    

 مصر حُكم إلى للوصول يدبر وأخذ انتصاره، بعد"  كيفا" حصن إلى الدين نجم انتقل. 
 مصر في الأحوال عن ليخبره أنصاره من أحد يأته ولم سالة،ر منهم يصله لم لأنه رجاله على الدين نجم قلق. 
 بينما ،نجم الدينبصدر  الضيق اشتد  القاهرة تجار أحد( القماش بكر أبى)  ل يستأذن الخدم بأحد إذا قلقة في هو و

 .بالغ سرور في لاستقباله فأسرع
 عليها مكتوب الذهب من بقطعة( الدين نجم) إلى يده مد( الدين نجم) على الجديدة بضاعته التاجر عرض بعدما :

 وجهها في بدا وقرأته( الدر شجر) ناولها ولما الغضب، وجهه في فبدا..( واليمن والشام مصر ملك الدين سيف العادل)
ية،  ابتهاجًا الميادين، في الناس على الذبائح لحوم توزع حيث مصر، في يحدث بما( الدين نجم) يخ بر التاجر وأخذ السخر

 الرأي ذوي أن أيًضا وأخبره( الدين سيف العادل) موكب لتشاهد بالألوف، ماجت الشوارع أن كما الجديد، مصر بملك
 .الطامعة الخبيثة النفوس ذوو إلا فيها يبق ولم مصر، عن رحلوا قد والتدبير
 الخمر، شرب إلا له همّ  لا الجدران خلف يعيش بأنه اخبره الجديد الملك حال عن التاجر( الدين نجم) سأل ولما 

بون الطامعين الأمراء وان ، وشهواته ملاذه على لينفقه الدولة خزائن من المال واغتراف  الجواري؛ من يحب بما إليه يتقر
 نجم) التاجر وأخبر ، عليه تسلطا ازداد والذي( ال كرك)أمير( داود) عنده أحظاهم وكان ، كبيرة بمكانة عنده ليحظوا

 إلى الإسراع على وحثه( الدين نجم) الأمير لمكاتبته ، عليه مقبوض( الشيوخ شيخ بن الدين فخر) الأمير بأن( الدين
 . وإنقاذها مصر
 بكتاب( الجواد) إلى فبعث ، (ال كرك) صاحب( داود) ل دمشق ليعطي ؛ (الجواد) على يحتال أن( العادل) أحب 

بك فيه يعطيه ية وثغر الشو  بدمشق السلطنة نيابة عن ينزل أن مقابل في يزة،الج  قرى من قرى وعشر وقليوب، الإسكندر
 . برأيه يعمل ، بجانبه ليكون ، بمصر الجبل قلعة إلى يسرع أن يرجوه ثم ،
 (.الدين نجم) ب  يستعين أن في وفكر( الجواد) على الخدعة هذه تنطل ولم 
  وسنجار. دمشق مقابل حصن كيفا نجم الدينالمقايضة ؛ فيأخذ  نجم الدينعلى  الجوادعرض 
  ودخل دمشق وفرح الناس بذلك. نجم الدينوافق 

 

 :يأتي ملا القوسني بني مما الصواب ختري    1ض    
 (   آمد      كيفا حصن       سنجار   )                      :  انتقل نجم الدين إلى ...... بعد انتصاره على أعدائه 
  : (   مصر          تونس         العراق   )                                                   جاء أبو بكر القماش من 
(   الجواد         داود       الدين نجم  )                                   :  كان ........ أقرب الأمراء إلى العادل 
 (الجواد    القماش بكر أبو   الشيوخ شيخ ابن الدين فخر)                             :  اتُهم ....... بمكاتبة نجم الدين 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
  : (   وطني         إرهابي         خائن   )                                                             أبو بكر القماش 
 : (  الفضة         النحاس      الذهب    )                                                    كان الدينار مصنوعاً من 
ير قتال)                                             :  دخل نجم الدين دمشق بعد يلة هدنة   الجواد مع اتفاق   مر  (طو
  : ( مهلة فطلب   بها عينخد فلم   عليها فوافق)                                          عرض العادل على الجواد صفقة 
 (  مصر    -    ال كرك   -    دمشق    )                           :  حمل القماش أنباء عن تدبير نجم الدين لدخول 

 : عليه اتسلطً  )                                كان داود يبعد الناصح ين عن العادل ليزداد –  ً  ( منه انتقاما - إليه اتودد
  (بشدة فامتعض   بعيدًا فألقاه   به ففرح)                                             :  نجم الدين الدينار الجديدرأى 
 (أخبارهم تأخر   لهم العادل اعتقال   لهم العادل قتال)                 :  قلق نجم الدين على أتباعه في مصر بسبب 
  به دمشق دخول)    :  لأنوافق نجم الدين على صفقة الجواد  (خائف الجواد   مساحة أكبر دمشق   مصر من يقر
 :عادل ملك)                                       فرح الناس بالعادل لأنه    َ  (الدين نجم على قضى   الذبائح من َأَكثَر
 ( المسئول       العادل        الفاسد   )                                                  :  كان العادل نموذجًا للحاكم 
 (العادل من خوفه   للعادل تودده   ال كثير تردده)                   :  شّك أبو بكر القماش في كلام العادل بسبب 
 يقية   –   مصر    –    الشام   )                                               :  حدود على كيفا حصن يقع  (  إفر
 (   كيفا   –  دمشق    –    مصر    )                                       : من إليه يقبلون الدين نجم أنصار كان 
 (مرضه – له الدين غياث حصار – مصر أخبار تأخر)                          : بسبب كيفا  ب الدين نجم ضيق اشتد 
 ( كيفا حصن شرفات من شرفة – دمشق – جارنس)                            : إلى خرج نالدي نجم ضيق اشتد لما 
 (الدر شجر – الزرزاري الدين بدر – القماش بكر أبو)                         :  الدين نجم إلى مصر أخبار ..... حمل 
 ( شديد حزن – بالغ سرور  – بالغ فتور )                                          : ب  القاهرة تاجر الدين نجم استقبل 
 (المرض – والسرور الفرح – والغضب الامتعاض)                           :  أصابه الدينار الدين نجم تناول عندما 
 ية الألم )                            : وجهها على بدا الدينار الدر شجر تناولت عندما  ( المرض  –  الفرح  –  والسخر
 ( الإسماعيلية  –  الفيوم   –   القاهرة   )                                                 :  تجار أحد القماش بكر أبو 
 ( العادل لأخيه  – مصر لأخبار –  إليه )                              : لتشوقه بالغ بسرور بكر أبا الدين نجم استقبل 
 (الدين بنجم ابتهاجًا – العادل بابن ابتهاجًا – بالعادل ابتهاجًا)                                       :  تنحر الذبائح كانت 
(الأفضل لأنه – الذبائح بسبب – عدله بسبب)                                   : مصر حكم العادل بتولي العامة ابتهج 
(الناس بمشكلات مشغولًا – الناس عن محتجبًا – بالناس متصلًا)                               :         العادل كان 
 (والترف الشراب وألوان الجواري – الحكم – الحروب)                                 : في واسعة خبرة للعادل كان 
 ( الأعداء يحارب   داود مع يجلس – الدولة خزائن في دهي يضع)                    :  حين إلا يفيق لا العادل كان 
 بون الأمراء كان  (الجواري – الأموال – الصالح العمل)                                        :    ب  العادل من يتقر
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 (  الدين بدر –   داود   –   الجواد     )      :            عنده حظوة الأمراء وأكثر العادل قصر في الناهي مرالآ 
 (  الناس  –   المخلصين   –   المنافقين  )                                               : العادل عن يقصي داود كان 
 ( الجبل  –    سنجار    –   ال كرك    )                                               : قلعة في الدين فخر الأمير ُسجِن 
 (  مصر   –    دمشق    –    سنجار  )                                        : يعطيه أن على داود مع العادل اتفق 
 ( دمشق  –    سنجار    –   ال كرك    )                                                                : أمير هو داود 
ية ثغر  – مصر )                                      :  عن تنازلال الجواد على العادل عرض  (دمشق  –  الإسكندر
 ( مصر – وآمد الرحبة – وسنجار كيفا)                                 : مقابل دمشق الدين نجم على الجواد عرض 
 ( دمشق  –    نابلس    –    كيفا   )                        : الدين نجم بدخول إشراقًا مصر إلى الوصول أمل زاد 
 (خيانة – رابحة صفقة – خاسرة صفقة)                               : بأنه والجواد الدين نجم اتفاق القماش وصف 
 ( العادل  –  داود  – مصر في أتباعه )                                       :  إلى الدين نجم تعليمات القماش حمل 
 (  الدين فخر   –  الجواد  –  العادل )                                 : إلى الدين نجم من حارًا سلامًا القماش حمل 
يحمل القماش كان  ً  (   كيفا    – دمشق   –   مصر    )                          : لدخول الدين نجم تدبير عن أنباء
 (  ارتاحوا  –  غضبوا   –    قلقوا  )               : الدين لنجم دمشق أعطى الجواد أن دمشق أهلُ  عرَف عندما 
 (عاديًا استقبالًا – استقبال أحسن – استقبال أسوأ)                                     : الدين نجم دمشق استقبلت 
 (الأشداء الفرسان – الفرنج – والعبيد الجواري)                           : دمشق داخل وهو الدين بنجم يحيط كان 
 (   كيفا   -  مصر   –   دمشق    )            : ل  الوصول تتعجل دمشق دخول قبل هودجها في الدر شجر كانت 
 (ملوكهم دين على الناس )( داود  –  الدين فخر   –   الجواد  )                                   : في تصدق مقولة 
 (الحبس من يخلصهما   العادل من أنقذهما – مصر نحو خطوة)     : لأنه وزوجته الدين نجم قبول الجواد كتاب لقي 

 

 :اخلطأ تصويب مع ، الصخيخة غري العبارة أمام( ) وعالمة ، الصخيخة العبارة أمام( ) عالمة ضع     2ض   
 ؤلؤ( وأنقذ ابنه )توران شاه( من الحصار.انتصر )نجم الدين( على )بدر الدين ل    ( ) 
 .لم يَْقلَْق )نجم الدين( على َأنَْصارِه فى مِصْر         ( ) 
  .بًا عليه )نجم الدين( ملك مصر والشام واليمن  ( )    الدينار الجديد كان مكتو
 .فوس الخبيثة الطامعة ُّّ  ( )     لم يَبْق فى مصر بعد خروج نجم الدين إلا ذوو الن
 ًا ا صالح ًّّ  ( )          .الملك العادل كان ملكًا تقي
  .استقبلت دمشق نجم الدين استقبالا فاترا        ( ) 

 .أبدى القماش اعتراضه على عرض الجواد         ( ) 

العادل في خداع الجواد. حلم ينج          ( ) 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 .فرح نجم الدين عندما رأى الدينار الجديد         ( ) 

 مر الناهي في قصر العادل.آكان داود ال         ( ) 
 .غضب الناس من تولية سيف الدين حكم مصر        ( ) 
 .وافقت شجر الدر على عرض الجواد على نجم الدين        ( ) 
  .)رفض )نجم الدين( ما عرضه عليه ) الجواد       ( ) 
  )بشيء من الغضب والثورة. استقبل أهل )دمشق( )نجم الدين     ( )                         
  ُ( فى قلعة المنصورة لاتهامه بمراسلة )نجم الدين(.جن الأمير)فخر الدينس     ( ) 
 .فرح الناس بدخول نجم الدين دمشق         ( ) 
 ر الدر سعيدة بدخول دمشق.كانت شج         ( ) 
 واد مع نجم الدين.رفض أبو بكر القماش صفقة الج        ( ) 
 .كانت الذبائح تنحر ابتهاجًا بالعادل          ( ) 
 .حمل أبو بكر القماش تعليمات نجم الدين إلى أتباعه في دمشق      ( ) 

 

 : أجب عو األسئلة اآلتية    3ض  
 حمل أبو بكر القماش خبرًا أدخل السرور على نحم الدين . فما هو ؟ 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
 . إذا صلح الحاكم صلحت الرعية . أيّد ذلك من الفصل 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
  كيف تحققت بسمة الأمل؟ 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
  كيف زاد العادل في خديعة الجواد؟ 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
  الدر والقماش؟ما المقايضة التي تمت بين الجواد ونجم الدين ؟ وما أثرها علي شجرة 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
 علل ملا يأتي : 

  ادل لفخر الدين ابن شيخ الشيوخ في قلعة الجبل.اعتقال الع 

            ................................................................................................................................................................................................................ 
  .موافقة نجم الدين عل مقايضة الجواد 

            .................................................................................................................................................................................................................. 
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  .ابتهاج الناس بمقدم الملك العادل 

     ................................................................................................................................................................................................................ 
 مصر. في أصحابه على( الدين نجم) قلق 

     .................................................................................................................................................................................................................. 
 ر الامتعاض في وجه نجم الدين عندما رأى الدينار الجديدوظه. 

     .................................................................................................................................................................................................................. 

 مصر إلى بالعودة( القماش( )الدين نجم) أمر. 

       ................................................................................................................................................................................................................ 

 .بعاد داود كل ناصح أمين عن العادل  إ

      ................................................................................................................................................................................................................. 

 .خروج الناس بالآلاف في الشوارع 

     .................................................................................................................................................................................................................. 

   منها؟ الجواد موقف وما ؟ الجواد لخداع العادل دبرها التي الحيلة ما 
  .................................................................................................................................................................................................................. 
 «للفصل دراستك ضوء في ذلك وضح. «ملوكهم دين على الناس. 

  .................................................................................................................................................................................................................. 
  بم ؟ الدين لنجم الجواد رسالة مضمون ما  عليها؟ الدين نجم رد و

   .................................................................................................................................................................................................................. 
 الدر؟ شجر وموافقة الدين، نجم قبول الجواد كتاب لقي لماذا 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
 هذا؟ شكه بنى فعلام الجواد، عرضه فيما شكه القماش أبدى 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
 

 مو يكوى ...؟   4ض  
 

 الدين نجم أنصار من كان القاهرة، تجار أحد. 
   .................................................................................................................................................................................................................. 
 الناصح ين عنه وأقصى قصره في الناهي الآمر وأصبح أطماعه ليحقق"  العادل"  من تقرب. 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
 الجبل قلعة في"  العادل"  وسجنه مصر، إلى الإسراع على وحثه الدين نجم بمكاتبة اتهم.      

  .................................................................................................................................................................................................................. 
 دمشق عن ليتنازل خداعه وداود العادل حاول. 

   .................................................................................................................................................................................................................. 
.كانت تخفف عن نجم الدين في حصن كيفا 

   ................................................................................................................................................................................................................. 
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 عقبة يف طريق األمل(الفصل الرابع)

 

 نقاط أحذاث الفصل يف    

 سواء مصر إلى عودته عقبات يخشى كان الدين نجم ل كن دماء، إراقة دون دمشق في الدر شجرو  الدين نجم استقر 
بيين، من  .الفقيه بنت سوداء تدبير أو الفرنج، خبث أو الأيو
  ْيمان الصادق، العزم: ب  بأنه زوجها الدر شجر طمأنت  حاجة على عينهسي فالله العقبات، ستزول والتدبير الحق، والإ

 .الغزاة من لينتقم إليه الأمة
  ّ بعض الدين تقيو الدين مج ير الدين نجم اعم  برغبة وأخبروه دمشق، في الدين بنجم ولحقوا العادل من فروا الأمراء و

يين  .الفاسدة وحاشيته العادل من ليخلصهم إليهم؛ يسرع أنْ  المصر
 يُطفئ مصر، إلى ينهض أن يدعوه للها أمام واجبه أّنَّ  الدين لنجم أظهر الدين تقي  ضعف في لأن بها؛ المشتعلة النار و

 .للشام ضعفًا مصر
 بة الفرنج يضرب حتى له؛ عميه بدعوة الدين نجم اقتنع ية، بمصر قاضية ضر  في أسرهم في وقوعه ينس لم فهو القو

 .الدر شجر قوم في فعلوه ما ينس ولم دمياط، موقعة
 ليساعده إسماعيل عمه وصول ينتظر عندها ووقف بلغها، التي نابلس على فاستولى مصر، لىإ بجيشه الدين نجم اندفع 
 .مصر دخول في
 يتان أرسلت يحذرانه ،الجوادو الدين نجم باتفاق فيه يخ برانه إسماعيل إلى كتابا الصباح نورو المنى ورد الجار  خطر من و

 .عليه ذلك
 يتين إسماعيل حث بيون ولاسيما الدين، نجم جنود بين الفرقة بث: على الجار  .منهم الأيو
 يتان اتصلت  للمُلك تسعى وأنها. بطشها من وحذرتهما ،الدر شجر طاعة على صبرهما من المنى ورد وهزأت بعميه الجار

بيين بين الفرقة وأشاعا ولباقتها، المرأة بخداع الرجلان فانخدع لنفسها،  .الأيو
 الدين نجم بن المغيث فيها كان وقد قلعتها، وحصار شقدم إسماعيل باقتحام الأخبار أقبلت. 
 إسماعيل نار بين يحصروا لا وحتى ، وأموالهم لأهلهم إنقاذًا دمشق إلى العودة في عميه لرغبة الدين نجم خضع 

 .العادل وجيوش
 يسترد ،إسماعيل يؤدب أن الدين نجم يستطيع ومنها مصر، إلى التقدم تفضل كانت الدر شجر  .دمشق و
 ودخل دمشق.دمشق قلعة بسقوط الأنباء أقبلت القُصير مدينة عند ، 
 مماليكه من قليلة مجموعة إلا معه يبق ولم بالعودة، أتباعهما وأمرا دمشق إلى الدين مج يرو الدين تقي عاد. 
 وشجاعته فعزمه طمأنته؛ الدر شجرة ل كن دمشق، يترك أن قبل يأخذه أو إسماعيل على يقبض لم لأنه يندال نجم ندم 

بيين وجود أن كما متاعبه، من أقوى وصبره  . شيئًا يفده لم معه الأيو
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 من الحاقدين ونبذ وحبه طاعته على ينشئهم مماليكه من جنود اصطناع ضرورة:  ب  الدين نجم الدر شجر نصحت 

بيين  .لأعبائه تقدير ندو للحكم الوصول في والطمع والنزاع والحسد الحقد إلا لهم هدف لا الذين الأيو
 لن داود بأن طمأنته كما دمشق يأخذ حتى معاونته إلى يحتاج الذي ال كرك صاحب بداود يستعين أن عليه اقترحت 

 .اللدود خصمه لإسماعيل قوة ذلك في لأن يهاجمه؛
 ُمنيه داود فيها يعد مصر إلى رسالة وأرسل زوجته، اقتراح على الدين نجم وافق ي  يستعينل مصر في كان حيث و

 .دمشق لبلوغ بالعادل
 

 : ختري الصواب مما بني القوسني ملا يأتي      1ض    

 يلة)                                          :  دخل نجم الدين دمشق بعد ير قتال   هدنة طو  (الجواد مع مقايضة   مر
 (  الجواد      داود      الفقيه بنت سوداء  )                                  :  من العقبات التي حددها نجم الدين 
 (    حمص         حلب           مصر     )                                                :  جاء عمّي نجم الدين من 
 (الجواد مساعدة طلب   إسماعيل الصالح قتال   مصر لتخليص الإسراع   )     :  اقتنع نجم الدين بكلام عمّيه ورأى 
يتين   صالحتين زوجتين)                             :  كانت ورد المنى ونور الصباح  (القصر في هاملتين   خائنتين جار
 (  نابلس          القصير          دمشق    )                                        :  انتظر نجم الدين عمه الصالح في 
 نجم الدين أمر حصار دمشق على عمّيه عرض  : 

 (فعرضا عليه قتال داود   فطلبا من نجم الدين العودة إلى دمشق   على التوجه إلى مصر فوافقا)                           
  :  (دمشقانتصار قلعة    انتصار العادل   سقوط دمشق)          عند القصير أثناء عودة نجم الدين وصلت الأنباء ب 
 الحل الآجل الذي اقترحته شجر الدر للخروج من المأزق  : 

ين جيش من المماليك)                                                            (الاتصال بالعادل   الاستعانة بداود   تكو
 (   عم         جد         خال    )                                                 :  الصالح إسماعيل .... نجم الدين 
(عبئًا عليه   عونًا له   في معزل عن سياسته)                                                  :  كانت شجر الدر لزوجها 
 (حصار سنجار   ةحصار الرحب   موقعة دمياط)                               :  وقع نجم الدين أسيراً في يد الفرنج في 
 (معتزلًا للسياسة   خائنًا للعهد   عونًا لنجم الدين)                                              :  كان الصالح إسماعيل 
 ( مصر     حلب     دمشق )       :  أرسل نجم الدين كتابًا إلى عمه الصالح إسماعيل يطلب منه مساعدته في دخول 
  يقه إلى مصراستولى نجم  ( دمشق     نابلس     القصير )                             :  الدين على ....... وهو في طر
 (أبي بكر القماش - شجر الدر - الجواد)                          : استعانة نجم الدين بداود ...... فيل إلىضيرجع الف 
 دين نفسه؛ لأنه لم بعد سقوط دمشق في يد إسماعيل ، لام نجم ال : 

 (يعقد معه هدنة   يرسل إليه مبكرًا   يسوِ حسابه معه)                                                                       
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 الحل العاجل الذي اقترحته شجر الدر للخروج من المأزق  : 

ين جيش من المماليك)                                                            (الاتصال بالعادل   الاستعانة بداود   تكو
 (عنها العادل تنازل بعد – قتال دون – شرسة معركة بعد)                                   : دمشق الدين نجم دخل 
 يق كان بيين الأمراء – وأتباعها سوداء)                                 : بسبب شائكًا مصر إلى الطر  (كلاهما – الأيو
 (كلاهما – الطموحة الوثابة نفسها – الثابت قلبها)                                  : الدر شجر من الدين نجم يعجب ما 
 (  سوداء   –   الدين نجم   –   نفسها  )                                  : من وشجاعتها قوتها تستمد الدر شجر كانت 
 (كلاهما – مصر فساد – العادل من فرارهم)                                     : عن الدين ومج ير الدين تقي تحدث 
  َ خْبِر ُ  أُّ  (  فلسطين   –  كيفا   –   مصر   )                :  إلى الإسراع على الشعب إلحاح عن عميه من الدين نجم
 (  كيفا  –   مصر    –   دمشق   )                                             : جيوش العرب لكل النابض القلب 
 ية  )                            : موقعة في رهينة الدين نجم الفرنج أخذ بك    –   الإسكندر  (   دمياط   –    الشو
 (القضاء على الخوارزمية   مصر دخول – رنجالف ضد الحرب)     : في يساعده كي إسماعيل عمه إلى الدين نجم أرسل 
 (   نابلس   –    سنجار    –   الرحبة    )             : إسماعيل عمه ينتظر فيها ووقف....  على الدين نجم استولى 
 (  سماعيلإ    –  سوداء   –   الدين نجم )                           :  ل  تحذيرًا الصباح ونور المنى ورد كتاب حوى 
 ( نجم الدين والعادل   والعادل داود – الدين ونجم الجواد)              : اتفاق من الصباح ونور المنى ورد حذرت 
 يتين من إسماعيل طلب  (الانضمام إليه   الدين نجم جنود بين الفرقة بث – الدين نجم قتل)                    : الجار
 يتان سخرت  (  العادل       الدر شجر   –   الدين نجم  )                      : طاعة على لصبرهما ج يروم  تقي من الجار
 يتان حذرت ا الجار ًّّ  (  إسماعيل    –   الدين نجم   –  العادل )                             : مع البقاء من ومج يرًا تقي
 (الفقيه بنت سوداء   الصباح نور – المنى ورد)                                      : بلباقة ومج ير تقي الرجلان انخدع 
 يتين ومج ير تقي عاون  (  العادل أخبار       الفرقة  –   الخ ير   )          : الدين نجم أتباع بين....  إشاعة على الجار
 (    كيفا   –   القصير    –   نابلس   )                       : في الدين نجم وجود أثناء دمشق على إسماعيل هجم 
 (العدد متوسط  –  ضخم  –  قليل عدده )                                          : بجيش دمشق على إسماعيل هجم 
 (   كيفا   –    القصير    –   نابلس   )                       : في الدين ونجم إسماعيل يد في دمشق قلعة سقطت 
 (داود إلى الذهاب   مصر إلى التقدم – إلى دمشق التراجع)         : دمشق على إسماعيل هجوم بعد ومج ير تقي رأى 
(الذهاب إلى داود   مصر إلى التقدم – التراجع إلى دمشق)                        : يفضلون وزوجها الدر شجر كانت 
عدا ما الدين نجم مع الذهاب عن للاعتذار الدين ومج ير نالدي تقي اختلقها التي الأسباب من يلي مما كل: 

 (الدر لشجر كراهيتهما – مجهول هدف مصر – وإسماعيل العادل محاصرة من الخوف – والمال الأهل على الخوف)     
 ب – الخوارزمية)                                 :من جيشًا يكوِّن أن زوجها على الدر شجر اقترحت  (الغلمان – يينالأيو
 (داود – الجواد – العادل)                                                 : عميه من حدث ما بعد الدين لنجم الأمل 
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(  الشام   –   آسيا   –    مصر   )                          : لأبيه كان الذي.....  مُلك إلى الوصول داود هم كل 
 (الدين تقي  – إسماعيل  –  العادل )                             :  عدوه يقوي ذلك لأن الدين نجم داود يهاجم لن 
 ( سنجار  –   مصر   –   دمشق   )                            : يأخذ أن على ليعاونه الدين نجم إلى حاجة في داود 
( سنجار –   ال كرك  –    دمشق  )                              : بلوغ على العادل معاونة يطلب مصر في داود كان 
 ية – والتهديد الوعيد)                               : ب  داود إلى الدين نجم رسالة امتلأت  (والأماني الوعود – السخر
 (الدين مج ير – الدين يقت – عيلإسما)                                          : حساب يحسب لم لأنه الدين نجم ندم 
 (بعهد تلتزم ولا بوعد تفي لا الخبيثة النفوس )(الجواد – الدين فخر – الدين ومج ير الدين تقي)      : في تصدق مقولة 
 بيين الأمراء)                              : من زوجها الدر شجر حذرت  (الشيوخ شيخ بن الدين فخر – داود – الأيو
 لأن بداودنجم الدين  يستعين أن عليه أشارت عندما الدين جمن تعجب: 

 (إسماعيل للصالح حميم صديق داود – مساعدته يستطيع لن داود – خير منه يرجى ولا عدوه داود)                      
 ، مع تصويب اخلطأ: ( أمام العبارة غري الصخيخة( أمام العبارة الصخيخة ، وعالمة )ضع عالمة )         2ض    

 .دائد وتَزُول العقبات                                               ( )        بِعَوِْن الله تَهُون الّشَّ
 .يفتح آفاق الَأمل َمنح الإنساِن القوة و هِ ي َّّ ل على الل                               ( )      التوكُّّ
 ا َنجم الديِن إليه  جاء َّّ                                           ( )         .مِْن مِصْر وَحْدهماعَم
  َِخذ                         ( )     وهو َصغِيرٌ رهينةً عند الفرنج أيام والده.  سيف الدينأُّ
  َلْعة دمشق  ( )       واستولى عليها.حَاصَر الصالح إسماعيل ق
 لى الرجوع إلى دمشق.شجعت شجر الدر)نجم الدين( ع       ( ) 

 وافق )نجم الدين( على الاستعانة بداود لدخول مصر.      ( ) 
 .با من العادل وحاشيته  ( )    خرج )مج ير الدين، وتقى الدين( من مصر: هرو

 .تضامن إسماعيل مع نجم الدين لتخليص مصر من العادل      ( ) 
 حلب. أصرّ عمّا نجم الدين على العودة إلى        ( ) 
 .عمّا نجم الدين طلبا منه الإسراع لإنقاذ مصر من العادل وفساده     ( ) 
 .كانت شجر الدر مثالًا للزوجة المخلصة الوفية        ( ) 
 .دخل نجم الدين دمشق بعد رفع السيوف وإراقة الدماء      ( ) 
 .عند القصير وصلت الأنباء بسقوط دمشق        ( ) 
  بيين.اقترحت شجر الدر ين جيش من الأيو  ( )       تكو
 .نشرت ورد المنى ونور الصباح الفرقة بين جيش نجم الدين      ( ) 
 .اقترحت شجر الدر على نجم الدين الاستعانة بداود       ( ) 
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 .يتان إلى إسماعيل لتخبرانه باتفاق العادل ونجم الدين  ( )     أرسلت الجار
 م الدين إلى إسماعيل للاستعانة به في دخول مصر.أرسل نج      ( ) 
.ير  ( )        دخل نجم الدين دمشق بعد قتال مر

 

 أجب عو األسئلة اآلتية:       3ض  

 ؟ وكيف كان رده؟  لماذا أرسل نجم الدين إلى عمه الصالح إسماعيل 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

ع نجم الدين من أتبا ، وتشيعا الفرقة بين كيف استطاعت )ورد المنى ونور الصباح( أن تحذرا عمى نجم الدين منه
بيين؟  الأيو

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ين جيش من مماليكه) (قنعت )شجرة الدركيف أ  ؟ نجم الدين( بتكو
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 علل ملا يأتي : 
 .فرار عمّي نجم الدين من مصر إلى دمشق 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .طلب نجم الدين من عمه الصالح المساعدة 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .إرسال ورد المنى ونور الصباح كتابًا إلى الصالح إسماعيل 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 

 .رغبة شجر الدر أن يشتري نجم الدين غلمانًا صغارًا 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .اقتناع نجم الدين بالاستعانة بداود 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
  نجم الدين في الانتقام من الفرنجرغبة. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 دمشق إلى العودة قرار الدر شجر عارضت. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 .رغبة داود في الاستعانة بنجم الدين 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 عليه ترتب ما مبينا ، عميه من سمع فيما الدين نجم موقف وضح . 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 إسماعيل؟ إلى الصباح ونور المنى ورد كتاب إرسال وراء الدافع ما 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 الصباح؟ ونور المنى، ورد من إسماعيل طلب ماذا 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 أيوب؟ بني أمراء من(  الدین نجم( )الدر شجر) حذرت لماذا  

.............................................................................................................................................................................................................................. 
  «الرأي؟ هذا نتب فعلام. «ال كرك صاحب داود في الأمل الدران شجر رأت 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 الفصل لأحداث فهمك خلال من وضح.  والمحن الشدائد أوقات في لزوجها نعو المخلصة الزوجة. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
  "إسماعيل"  الصالح موقف خلال من ذلك على استدل ،" بعهد تلتزم ولا بوعد تفي لا الخبيثة النفوس ." 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 

 مو يكوى ...؟       4ض   

 

 بيين. نجم الدينا على بث الفرقة بين جنود عملت  خاصة الأيو
.............................................................................................................................................................................................................................. 

  بشرائهم حتى ينشئوا على طاعته. نجم الدين نجم الدينعلى  شجر الدرأشارت 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 .أتم اتفاقه مع نجم الدين بمقايضة دمشق بقلعة سنجار وحصن كيفا 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 يتي  م الدين.ن بث الفرقة بين جنود نجطلب من الجار
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 م الدين الاستعانة به.اقترحت شجر الدر على نج 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 لفصل اخلامص )خذعة ومكيذة(ا

 الفصل يف نقاطأحذاث         

إليه الدين نجم رسالة تصل أن قبل بال كرك قلعته إلى فرحل دمشق، بلوغ على له العادل معاونة من داود يئس.  
 العادل نبذ داود بأن الحلبي ُسنقرو ،موسك بن الين عماد: رسولاه أخبره حيث ؛الدين نجم الصالح داود خدع 

يد وأنه تجاهه، فعله عما يعتذر وأنه ولهوه، لفساده حاشيتهو  .جديدة صفحة معه يفتح أن ير
 عرضهما من سُرّ  ذلك ورغم الرسولين، كلام من تفوح الخيانة رائحة أن ورأى داود، انقلاب من الدين نجم عجب 

 .لرغبتهما استجابة وإكرامهما باستضافتهما، وأمر به، رضي و
 وهى الدر شجرةو  الدين نجم على للقبض ةمؤامر داود دبّر:  

 نجم تشكك،  لمطاردتها الدين نجم رجال فطار الصحراء، في أشباح وظهرت الفرنج، قدوم معلنة الصيحات ارتفعت  
بعاد غرضه تدبيرًا ذلك يكون أن وتوّقع رأى، فيما الدين  .به الأذى لإلحاق عنه جنوده إ

ية في منهما وطلبا ببغلتين، الدر جرةش و  الدين نجم إلى داود رسولا تقّدم   يض داود ليزورا يركباهما، أن سخر  قلعته في المر
 .بال كرك
 ينات، بإقامة أمه وأمرت لأخيه، حدث بما العادل فرح بشرا الز  المنافس زوال بعد سعيدة بأيام الناس لمنادون و

 .العنيد
 بعمائة مقابل قفص في الدين نجم إليه يرسل أن داود من العادل طلب  .دمشق ومُلك دينار، أر
 يتشاورون واجتمعوا كالصاعقة والوحدة الإصلاح دعاة من وأتباعه لقماشبكر ا أبى على الدين نجم اعتقال خبر نزل 
بي العالم ينتظر النكبة ، وما في  .البلاء هذا من البلاد لتخليص الإسراع على المخلصون عزم شقاء، من العر

 

 لصواب مما بني القوسني ملا يأتي:ختري ا       1ض      

 (   عاتبهما - تعجب وأظهر الحذر - طردهما)                  :  عندما عرف )نجم الدين( الخيانة تفوح من الرسولين 
 بعاد الجنود عن نجم الدين)                     : كانت هذه الأشباح   ( جنودًا من الفرنج   حقيقة   خدعة مدبرة لإ
 د الملك العادل حاكم ال كرك لو أرسل إليه نجم الدين فى قفص من حديد أن يكافئهوع  : 

بعمائة دينار وملك دمشق     بخمسمائة دينار    بألف دينار )                                                          ( بأر
 ( العادل     داود     الصالح إسماعيل )                               :  دبر ........ خطة لأسر نجم الدين وزوجته 
 ( اهتز فرحًا     اشتد غيظًا     بكى حزنًا )                                :  حينما علم العادل بسجن أخيه في ال كرك 
  :( الجبل     ال كرك     دمشق )                                                      ُسجن نجم الدين وزوجته في قلعة 
  : (عماد الدين بن موسك   سنقر الحلبي   قائد الأسر)                 أرسلت ورد المنى ونور الصباح كتابًا لداود مع 
  : (مج ير الدين   أبي بكر القماش   تقي الدين)                                           اجتمع دعاة الإصلاح في دار 
 ( القصير  -  ال كرك  -  نابلس )                              : داود رسولا إليه أتى عندما......  في الدين نجم كان 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 :  ينات   تجهيز الجيش)     علمت سوداء بنت الفقيه بأسر نجم الدين فأمرت ب  (الهجوم عل قلعة ال كرك   تعليق الز
 ًا وطيئًا     بغلة دون سرج )                           : طلب الظهير من نجم الدين أن يركب  ( فرًسا أشهب     مركب
  : (خروج داود من مصر   أسر نجم الدين   هجوم إسماعيل على دمشق)                        اجتمع المصلحون بعد 
 يد)                 :  خرج داود من مصر بعدما  (يئس من العادل وفساده   العادلاختلف مع    حصل على ما ير
 ( دمشق  –  ال كرك  –  مصر )                                          :في داود إلى برسالة رسوله الدين نجم أرسل 
 (العادل قتل – الأموال بعض – مساعدته)                                    :منه يطلب داود إلى الدين نجم أرسل 
 بيون عنه تخلى أن بعد داود إلى الدين نجم أرسل  ( ال كرك  –  القصير  –  نابلس )                        :  في الأيو
 (مصر في تصله لم – ال كرك في وصلته – مصر في وصلته)                                 : داود إلى الدين نجم رسالة 
 (الرسالة كشف العادل – مصر ترك داود)                           : أنل بمصر داود إلى الدين نجم رسالة تصل لم 
 (الدين نجم لمساندة – العادل من يئس حين – ال كرك في مشكلته لحل)                            : مصر داود ترك 
 (وسنجار كيفا – مصر – شقدم)                                        : بلوغ على يعينه أن العادل من داود يئس 
 ( ال كرك  –  نابلس  –  الرحبة )                                        :  ب  قلعته في وهو الدين نجم إلى داود أرسل 
 ( كلاهما  –  موقفه يتدبر  –  حاله في يفكر )                         :  كان الدين نجم إلى داود رسولا جاء عندما 
 (الجواد وسنقر   وسنقر الظهير – موسك بن الدين وعماد الحلبي سنقر)                   : الدين نجم إلى داود لأرس 
 ( نابلس  –  القصير  –  كيفا )                                                : في الدين نجم إلى داود رسولا وصل 
 بجلّاه ينالد نجم الأمير الدين وعماد سنقر عّظم   : إنه:  قائليْنِ  و

 (سبق ما كل – والشام مصر سلطان – ورجاؤها الأمة أمل – الفرنج محطم – العرب منقذ)                            
 (كلاهما – منها بأحسن التحية رد – العجب)                         :الدين وعماد سنقر تحية من الدين نجم موقف 
 ( لؤلؤ الدين بدر  –  داود  –  العادل )                                       :عن الدين وعماد سنقر نالدي نجم سأل 
 ال كرك قلعة في داود أن الدين نجم الأمير داود رسولا أخبر: 

يد   وحاشيته العادل نبذ)    (صحيح قسب ما كل   منه بدا ما كل عن يعتذر أتى   البياض ناصعة صفحة همع يفتح أن ير
 داود رسالة من الدين نجم تعجب سبب: 

 (صواب كلاهما – المعسول داود رسولي كلام – حميم صديق إلى لدود عدو من داود تحوّل)                           
 ا أطرق – طردهما)                   : داود رسولي كلام إلى الدين نجم استمع بعدما ًّّ  (هماأمر بقتل   نفسه يحدث ملي
 (والألم الحزن – والسرور الرضا – والضيق الغضب)                                   : داود لرسولي الدين نجم أظهر 
 (الراحة – الخيانة – الاطمئنان)                                       : ب  الدين وعماد سنقر كلام من الدين نجم شعر 
 ب  لهما أمر أيامًا عنده الإقامة في الدين وعماد سنقر ةرغب الدين نجم رأى عندما :  

 (صواب كلاهما – واسع قِرًى – فسيحة خيمة)                                                                            
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 بعيد من ظهرت الرسولين أمر في يفكران الدر وشجر الدين نجم كان عندما:  

يعة خيول – تتحرك حاأشب)                                                                        ية حيوانات – سر  (ضار
 ( التتار – داود جنود  –  الفرنج )                            :  هم ظهرت التي الأشباح أن الدين نجم رجال ظن 
 ( التتار  –  داود جنود  –  الفرنج )                                : هم نابلس في الدين ونجم ظهرت التي الأشباح 
بوا)                                  : الأشباح من الدين نجم رجال موقف  (انتظروها – إليها خيولهم ركبوا – منها هر
 بعاد – الدين نجم قتل)             : ل  داود جنود من حيلة الأشباح كانت  (قتل شجر الدر   عنه الدين نجم رجال إ
 إلى بهما واتجهوا سَرْج ولا لجام بغير بغلتين وأركبوهما الدر وشجر الدين نجم على الدين وعماد الظهير قبض: 

 (ال كرك في داود – دمشق في إسماعيل – مصر في العادل)                                                                
 "بمناسبة كانت عبارة" أنفه رغم المرء يثاب:  

 (دمشق الدين نجم بلوغ – الدين نجم على القبض – مصر حكم العادل تولي)                                              
 يض  –  مات )                         : داود أن الدين نجم أسرهما عند الدين وعماد الظهير ادّعى  ( مصر في – مر
 الأشباح مطاردة من الدين نجم جنود عاد عندما: 

 (نابلس في ظلوا – داود رجال عليهم قبض – الدين نجم عن للبحث ذهبوا)                                              
( الفرح  –  الرضا  –  الحزن )                       :   الدر وشجر الدين نجم أسر من الصباح ونور المنى ورد موقف 
 (بنت الفقيه سوداء – الصباح نور – المنى ورد)                 :   داود ليبلغه بكتاب الأسر قائد من.....  تقدمت 
 ب  الدين نجم على القبض بعد سوداء أمرت : 

ينات إقامة)                        يبشرون المنادون ينادي أن – الطبول دق – الز  (سبق ما كل – دةسعي بأيام مصر و
الدين نجم على القبض بعد داود من العادل طلب: 

 (الدين نجم سراح يطلق أن – الدين نجم يقتل أن – حديد من قفص في الدين نجم إليه يرسل أن)                      
 والوَحدة الإصلاح وجماعة القماش بكر أبي على الخ بر نزل : 

 (البارد الماء نزول – الراعدة الصواعق نزول – المطر نزول)                                                                
 ( كيفا – برجوان حارة  –  الموصل )                       : في بكر أبي دار في والوَحدة الإصلاح جماعة اجتمعت 
 ل  الدين نجم على القبض بعد والوَحدة الإصلاح جماعة اجتمعت :  

بوا)                                                           بوا – العادل يحار  (عليه القبض أمر في يتشاوروا – داود يحار
 أن على الدين نجم على القبض بعد المخصلون عزم: 

 (داود يقتلوا – مصر من اجروايه – الداهم البلاء من البلاد ليخلصوا بحل يسرعوا)                                       
بي والعالم ومصر الشام ينتظر  :داود أسر من الدين نجم تخليص يتم لم إذا العر

 (والغنى الثراء – والرفاهية الراحة – والفرح السرور – والتعب الشقاء)                                                     
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 ( أمام العبارة غري الصخيخة ، مع تصويب اخلطأ:العبارة الصخيخة ، وعالمة )( أمام ضع عالمة )         2ض  

 الأديان تدعو إلى الصراحة والصدق.        ( ) 
  .حزن الملك العادل لما حدث لأخيه نجم الدين      ( )                                   

 .نجح مماليك نجم الدين في القبض على جنود الفرنج        ( )                       

الحلبي موكبا عظيما لنجم الدين وزوجته. أعد عماد الدين وسنقر      ( )       

                           . كان القماش من أتباع داود     ( )                         

  داود.      لرسوليلم يطمئن نجم الدين       ( ) 
 ن الزعماء يؤدى إلى الفشلالخلاف بي.          ( )         
 سوء الظن فى بعض المواقف مطلوب.            ( )      
 .كانت الأشباح مؤامرة للقبض على نجم الدين       ( ) 
 .أدرك جنود نجم الدين حقيقة الأشباح فلم يندفعوا خلفها      ( ) 
 بعمائة دينار.طلب العادل من داود تسليم نجم الدين مق  ( )     ابل أر
 .اجتمع دعاة الإصلاح لمساعدة داود        ( ) 
 .انخدع جنود نجم الدين بخديعة رجال إسماعيل       ( ) 
.ية الأشباح  ( )        صدق حدس نجم الدين في رؤ
 .ًا وطيئًا  ( )        ركب نجم الدين وشجر الدر مركب
 انطلق الموكب إلى قلعة ال كرك.         ( ) 
 شجر الدر.فرح العادل وأمه بما حدث لنجم الدين و       ( ) 
 .طلب العادل من داود أن يفرج عن نجم الدين وشجر الدر      ( ) 
 .لم يهتم دعاة الإصلاح والوحدة بما حدث لنجم الدين      ( ) 
  بالخيانة من رسولي داود.شعر نجم الدين        ( ) 

 

 أجب عو األسئلة اآلتية:      3ض   

 "فالتفت نجم الدين إلى شجر الدر، وسألها في دهشة عما ترى في هذا الموقف العجيب" 
 ما الموقف العجيب الذي يقصده نجم الدين ؟     

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 أثبتت الأحداث صدق ما توقعه نجم الدين ؟ 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
  

 تحدث عن رسالة داود لنجم الدين ؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

الدر؟ ما موقف )القماش( وأعوانه من أسر نجم الدين وشجر 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 :علل ملا يأتي 
 يائسًا ال كرك إلى مصر من داود عودة. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 الدين نجم إلى الحلبي وسنقر الدين عماد قدوم. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 الدين نجم لأخيه حدث بما العادل الملك فرح. 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 ينات إقامة ّ  الز  .الفقيه بنت سوداء لأمر تنفيذا

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .إرسال نجم الدين برسالة إلى داود 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .ظهور الأشباح في الصحراء 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .اجتماع الإصلاحيين في دار أبي بكر القماش 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .فرح ورد المنى ونور الصباح بأسر شجر الدر 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 ذلك؟ وضح الأشباح بخصوص دينال نجم توقع ما صدق الأحداث أثبتت 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ذلك وضح.  خبيثة مؤامرة ضحية الدين نجم مماليك وقع . 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 بم ؟ داود رسالة من الدين نجم تعجب لماذا  ؟ لرسوليه أمر و

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ الدين لنجم أسره بعد داود من العادل طلب ماذا 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ الأشباح خدعة بعد وزوجته الدين نجم مصير ما 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 

 اتفقوا؟ علام مبينًا وضح.  الدين نجم بأسر الإصلاح ودعاة القماش تأثر 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

«داود. عن تعرفه ما خلال من المقولة صدق على دلل. «بخ ير تأتي لا الخيانة 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 منهما كل دوافع مبينًا الدين، نجم أسر من القماش وموقف العادل، موقف بين وازن. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 اذكرهما نالدي نجم إلى داود رسولي مجيء وراء ظاهر والآخر خفى أحدهما سببان هناك. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 وى ...؟ـــيكمو         4ض     

 

 دمشق بلوغ على له العادل معاونة من أمله انقطع بعدما مصر ترك. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 إليه يبلغه أن ورجته الأسر قائد مع"  داود"  إلى كتابًا أرسلت. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 رسالتهما سماع بعد واسع وقرى واسعة بخيمة لهما أمر الدين، نجم إلى داود رسولا. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 .طلب من نجم الدين الركوب على بغلة من غير سرج ولا لجام 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

.ظهروا في الصحراء لخداع جنود نجم الدين 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 الفصل الشادض )الفرج(

 أحذاث الفصل يف نقاط    

  ّالدر شجر سوى عنه يخفف لا ،أشهر سبعة لمدة ال كرك قلعة في سجينًا الدين نجم ظل . 
 عندما إسماعيل لرأى لاستجاب ذلك أراد لو ؛لأنه يقتلهما لن داود أن -زوجها رأى خلاف -الدر شجرة رأت 

 .شروطه فرض في وليبالغ الثمن، ليغلي السجن؛ فترة يطيل داود أن معتقدة بذلك طالبه
 يسير سراحه، يطلق أن: الدين نجم على داود عرض يرة، وحلب دمشق،: ذلك نظير مشترطا مصر، لىإ معه و  والجز

  0 وثياب خيل من لديه ما ونصف مال، من الخزائن في ما ونصف مصر، ديار ونصف بكر، وديار والموصل،
 داود شروط يقبل أن له الدر شجرة نصيحة تذكر أن بعد وافق ل كنه الباهظ، الثمن هذا واستكثر الدين نجم تعجب  
 نجم إلى يعودا ولم ولزوجها لها بكيدهما الدر شجرة علم ومن الدين ونجم داود اتفاق من الصباح ونور المنى ورد فزعت 

 في وزوجته الدين نجم بان وتخ برانها التهاون، من وتحذرانها بالاتفاق، لتعلمانها ؛الفقيه بنت سوداء إلى وكتبتا الدين
يق  .إليهما الطر
 لن الدين ونجم داود بأن هددت ثم بمصر، داود يبقوا لم لأنهم بختهموو  القواد، وجمعت وثارت، سوداء فزعت 

 . ينجوا
 سيواجهه المصري الجيش بان وتخ بره خلفه، من الدين نجم محاصرة على فيه تحثه إسماعيل إلى كتابا سوداء أرسلت 

 . مصر الدين نجم دخل لو للخطر دمشق تعرض من حذرته كما الأمام، من
 الدين نجم لحصار مصر وجيش ،إسماعيل جيش استعد. 

 

 : ختري الصواب مما بني القوسني ملا يأتي        1ض     

 

                                                           :(حصن كيفا   قلعة ال كرك   قلعة الجبل)  ُسجن نجم الدين في 
                      :(سبعة أشهر   سبعة أيام   سبعة عشر شهرًا)                كانت مدة حبس نجم الدين وزوجته 
                      : (يسلمهما للعادل   يغلي الثمن   يقتلهما في النهاية)  كان رأي نجم الدين أن داود يطيل حبسهما ل 
 (                            :  يسلمهما للعادل   يغلي الثمن   هايةيقتلهما في النرأت شجر الدر أن داود يطيل حبسهما ل) 
                            : (يستعين بإسماعيل   يفرج عنه دون مقابل   يسير معه إلى مصر) وعد داود نجم الدين أن 
                      :تسليه في سجنه   تندب حظها)            كانت شجر الدر مع نجم الدين في السجن    ً  (اتبكي دائم
  :عندما علمت ورد المنى ونور الصباح باتفاق نجم الدين وداود 

 (اتصلتا بإسماعيل   أرسلتا برسالة إلى سوداء   أسرعتا بالهرب)                                                              
                  :(إسماعيل   الجواد   داود)                  استعانت سوداء ب  ...... لتحصر نجم الدين وتقضي عليه 
                             :(أسرعت بالهرب   فزعت ثارت   فرحت)  عندما علمت سوداء باتفاق نجم الدين وداود 
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           :(آمد   دمشق   نابلس)    حذرت سوداء إسماعيل بالخطر الذي سيصيب ..... إذا دخل نجم الدين مصر 
 (عماد الدين بن موسك   الجواد   سنقر الحلبي)   رسل داود ...... للتفاوض مع نجم الدين:                         أ 
         :  (بالاستعانة بالجواد   انتصاراته   المواقف العصيبة السابقة)    كلما اشتد ال كرب بنجم الدين ذكرته شجر الدر ب 
  (شجر الدر   ورد المنى   سوداء بنت الفقيه)                 شروط داود:               أقنعت ....... زوجها بقبول 
                       :  (يسلمهما للعادل   يغلي الثمن   يقتلهما في النهاية)     صدقت شجر الدر في إطالة مدة حبسهما ل 
 بة - الدين حصار نجم)                                 : على( إسماعيل) و سوداء اتفقت  ( القواد عقاب - داود محار
 (  الرحبة – سنجار  –  ال كرك )                                                     :  قلعة في مسجونًا الدين نجم كان 
 ( الحب – والرأفة الرحمة –  ةوالشد الغلظة )                                 : ب  الدين نجم سجن على الحراس اتصف 
 ( الدر شجر  –  جنوده  –  القماش بكر أبو )                           : بال كرك محبسه في الدين نجمَ  يُْسلِي كان الذي 
يق عن حبسه في وتسليه زوجها عن تخفف الدر شجر كانت  :طر

ُّّه فيها وقف التي العصيبة بالمواقف تذكيره)            ب يد لا داود أن له تأكيدها   انبهبج ر  (صواب كلاهما   السوء به ير
 ( سنة  –  أشهر سبعة  –  أشهر ستة )                                    : ال كرك قلعة في الدين نجم حبس على مضى 
 يقبض مصر إلى سيرسلهم – بشروط سراحهم سيطلق – سيقتلهم)    : داود أن الدر شجر رأت  (العادل من الثمن و
 داود أن الدين نجم رأى: 

يقبض سيقتلهم)                        (بشروط سراحهم سيطلق – شروط بدون سراحهم سيطلق – العادل من الثمن و
 (طرد رسول داود   داود شروط رفض – داود شروط على الموافقة)               : الدين نجم من الدر شجر طلبت 
 حتى داود شروط على يوافق أن زوجها من الدر شجر طلبت: 

يصلوا الحبس من يتخلصوا)                                             (العادل يواجهوا – داود يعاونهم – السلامة بر إلى و
 يد وإنما يقتلهم لن داود أن الدر شجر رأت   :لأنه ؛ الثمن إغلاء ير

 (سبق ما كل   العادل عرض يقبل لم   إسماعيل للصالح يستجب لم   قتلهمي أن دون الحبس مدة أطال)                
 (الحلبي سنقر – موسك بن الدين عماد – الظهير)                             : مع الدين نجم إلى شروطه داود أرسل 
 (الرضا والفرح   والاستبشار البشر – والاستكثار العجب)                 : داود شروط من الدين نجم وجه على بدا 
عليها بالموافقة داود شروط الدين نجم استقبل :  
يل تفكير بعد – قصير تفكير بعد)                                              (موسك بن الدين عماد من إلحاح بعد – طو
 السجن من خروجهما أثناء الدر وشجر الدين لنجم لاحت:  

 (أتباعها وكيد سوداء – وأطماعه داود – وظلمه العادل – ومباهجها مصر)                                                
 الدر وشجر الدين نجم سراح إطلاق خبر الصباح ونور المنى ورد علمت عندما: 

 (وزوجته الأمير لتهنئة أسرعتا – الفزع بهما اشتد – المرض بهما اشتد)                                                    
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 الدين ونجم داود اتفاق بعد الصباح ونور المنى ورد موقف: 

 (صواب كلاهما   الدين ونجم داود باتفاق تعلمانها سوداء إلى بالكتابة أسرعتا   مماليكه مع الدين نجم إلى العودة رفضتا)  
 وداود الدين نجم اتفاق بعد سوداء إلى الصباح ونور المنى ورد كتاب تضمن: 

يقهم في وداود الدين نجم بأن سوداء إخبار   الدين ونجم داود تفاقبا سوداء إعلام)           (صواب كلاهما   إليها اطر
 الصباح ونور المنى ورد كتاب بلغها حين سوداء فعل رد: 

بختهم القادة جمعت – وثارت فزعت)                                  (سبق ما كل – لمعاونتها إسماعيل إلى أرسلت – وو
 أن الدين ونجم داود اتفاق قبل قادتها من طلبت قد سوداء كانت: 

يمنوه الأطماع لداود يمدوا أن – بمصر داود يُبقوا أن)                                         (صواب كلاهما – الأماني و
 يم داود مع يتماشوا أن قادتها من سوداء طلبت  :حتى الأماني نوهو

 (الفرنج يرضوا – بعده داود يأخذوا ثم الدين نجم من يتمكنوا – داود ذكاء من يستفيدوا)                                 
 بين بينهما: " الدين ونجم داود في سوداء قول  :على يدل" والأرض السماء بين ما مصر و

بة)                                     (مصر إلى وصولهما استحالة – مصر إلى وصولهما إمكانية – مصر إلى صولهماو صعو
على يدل"  الأسد ماضغي بين أضعهما سوف: "  الدين ونجم داود في سوداء قول: 

 (صواب كلاهما – الانتقام في الرغبة إظهار – الغيظ شدة)                                                                
 الدين ونجم داود اتفاق بعد.......  إلى سوداء أرسلت: 

 (بالموصل لؤلؤ الدين بدر – بدمشق إسماعيل الصالح – بال كرك داود)                                                       
 حيث الدين نجم ضد خطتها في بمساعدتها إسماعيل سوداء أقنعت 

   الدين نجم دخل إذا للخطر ستتعرض دمشق بأن خوفته   الدين نجم على القضاء بعد يهإل سيسير مصر جيش بأن خوفته)
 (كبيرة بمكافأة وعدته    مصر
 يقاف سوداء خطة  :وداود الدين نجم لإ

 (الطعام في سمًا الصباح ونور المنى ورد لهما تضع أن   مصر وجيش دمشق جيش بين يحصرا أن   مصر أبواب إغلاق) 
  

 ( أمام العبارة غري الصخيخة ، مع تصويب اخلطأ:( أمام العبارة الصخيخة ، وعالمة )ضع عالمة )         2ض   

 يمة معاملة السجن فى يعاملان الدر وشجرة الدين نجم كان  )      (      . كر
السجن فى وهما زوجها عن تخفف الدر شجرة كانت .       )      ( 
 كاملة سنة سجنهما فى الدر ةوشجر الدين نجم استمر .       )      ( 
عنهما الإفراج ثمن ليغلي سجنهما فترة يطيل داود كان .       )      ( 
 ذلك.  زوجته وتوقعت عنه الإفراج ثمن الدين نجم استنكر      )      ( 
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  (      الدر )نجم الدين( على رفض شروط داود .     حرضت شجر       ( 

 ورد المنى ونور الصباح اتفاق داود ونجم الدين . بارکت       )       ( 

 الدر في السجن سبعة أشهر.  ظل نجم الدين وشجر       )       ( 

 .(       حث إسماعيل )داود( على الإفراج عن نجم الدين       ( 
 .كانت شجر الدر دائمًا متفائلة بعيدة النظر         )       ( 
 تجب إسماعيل لرسالة سوداء بشأن محاصرة نجم الدين.لم يس       )       ( 
 .ُسجن نجم الدين وشجر الدر في قلعة دمشق         )       ( 
 .فرحت سوداء بنت الفقيه باتفاق نجم الدين وداود        )       ( 
  حصار نجم الدين بين جيشي مصر والشام.أرادت سوداء بنت الفقيه       (     ) 
 .وافق نجم الدين على شروط داود تي يتخلص من السجن       )       ( 
 .عرض سنقر الحلبي شروط داود على نجم الدين للإفراج عنه      )       ( 
 .ذكّرت شجر الد زوجها بما مر به من مواقف عصيبة للتخفيف عنه      )       ( 
 ضاء على نجم الدين.رفض إسماعيل خطة سوداء بنت الفقيه للق      )       ( 
  َرأي شجر الدر في إطالة مدة حبسهما في سجن داود. قَ دَ ص       )       ( 
 .غضبت سوداء بنت الفقيه بسبب عودة داود إلى ال كرك       )       ( 

 

 أجب عو األسئلة اآلتية:      3ض   
 

 ( بعد علمهمالصباح ونور،  المنى وردماذا فعلت )ا باتفاق نجم الدين وداود ؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 لثمن الباهظ الذي عرضه داود نظير إطلاق سراح نجم الدين وزوجته ؟ما ا 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

  لماذا فزعت سوداء عندما علمت بإطلاق سراح نجم الدین ؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ما الخطة التي وضعتها سوداء للتخلص من نجم الدين ؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 :علل ملا يأتي 
 .إطالة حبس الأمير نجم الدين لدى داود 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .قبول نجم الدین شروط داود المجحفة 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
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 .فزع ورد المنى ونور الصباح حينما علمتا بإطلاق سراح نجم الدين وشجر الدر 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .إرسال ورد المنى برسالة إلى سوداء بنت الفقيه 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .استعانة سوداء بنت الفقيه بإسماعيل 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ محبسه في( الدين نجم) عن شجر الدر ال كرب خففت کیف  

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ حبسهما مدة وما ؟ وزوجته الدين نجم ُسجن أین 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
للفصل فهمك خلال من وضح النظر، بعيدة ، متفائلة دائما شجر الدر كانت. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ذلك بين. فعله داود ما ینوي تجاه( الدر وشجر ، الدين نجم: ) من كل نظر وجهة اختلفت. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 .شجر الدر زوجة صالحة. وّضح ذلك من خلال أحداث الفصل 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 وى ...؟ـــمو يك        4ض     

 

 عنه الإفراج شروط حول الدين نجم مع للتفاوض داود أرسله. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 وداود الدين نجم باتفاق علمت عندما وعنفتهم قوادها وجمعت وثارت فزعت. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 الخلف من عليه ليطبق الدين نجم إلى السير على تحثه كتابًا سوداء إليه بعثت . 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 بتدبيرهما علمت الدر شجر أن تأكدتا عندما الذبح سوى لهما جزاء لا أنه اتأيقن . 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
مصر إلى الدين نجم مع سار  ً  .له ومساعدته عنه إفراجه ثمن قبض في أملا

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 الفصل الشابع )انتفاضة طعب(

 أحذاث الفصل يف نقاط:  

 إلى الدخول في الدين نجم لمعاونة ؛"القماش" دار في واجتمعوا ،الدين نجم بنجاة والوحدة الإصلاح جماعة فرحت 
ّ "  الفقيه بنت  سوداء" كيد وإبطال مصر،  :على الاتفاق فتم

يعًا دةالعو على العادل ُتج بر مصر في عنيفة ثورة إشعال    -:ب  قاموا ولذلك لإخمادها مصر إلى سر
ّ  ما إلى سرًا الشعب دعوة -1  . الظالمين الحكام لمواجهة فعله يجب بما الشعب تبصير -2. عليه الاتفاق تم

يك الظلم على الساكت. عزله وجب وإلا عدل، ما الحاكم يبقى  3  ّ  لا فالشرع فيه، شر  .الحكام ظلم يقر
 الدولة، شئون عن وانصرافه ،العادل لهو واستعرضوا الموقف، تدارسوا الساخطين من غيرهمو الكاملية، الأمراء 

 . ومساخرها الرعية ضدّ  وجرائمها للحاشية، الزمام وتركه
 عليه والقبض ،العادل خلع -1 :على الكاملية الأمراء اتفق . 

يطمئنونه مصر، لىإ الإسراع على يحثونه الدين نجم إلى وال كبراء الأمراء بعض إرسال -2  . الشعب بموقف و
 الظلم يقبل لا المصري الشعب بأن طمأنته الدر شجرة ول كن ،إسماعيلو العادل بين ُيحصر أن الدين نجم خاف . 
 عندما الدين نجم همّ  زال  َ َ و   .العادل خلع على الشعب بعزم وأخبروه الكاملية والأمراء بكر أبو عليه دف
 بين مصر، إلى معه ومن الدين نجم اتجه يش و ية الوفود قابلت والعباسة العر  . لتحييه الدين نجم موكب المصر
 وهُتاف بفرح بلبيس عند الدين نجم المصري الجيش استقبل . 
 العابثين الظالمين جزاء هذا: معتبرًا فقال أشداء، جنود حولها خيمة في ذليلًا بالأغلال مكبلًا أخاه الدين نجم رأى 

 طارت لو تود الدر شجرة بينما فرحًا، وكان القاهرة، إلى بالرحيل الدين نجم أمر ثم. وأعراضهم ودمائهم الناس بأموال
 .جزاءها وتلقى الفقيه بنت سوداء تفلت أن قبل الجبل قلعة إلى

 

 : ختري الصواب مما بني القوسني ملا يأتي        1ض     

 وداود ف  :  علمت جماعة الإصلاح والوحدة باتفاق نجم الدين 
بهم فرحًا   حزنوا حزنًا شديد)                                                                   (استعدوا للقتال   اهتزت قلو

 (يخرجوا من مصر   تقوم ثورة عنيفة في مصر   يقاتلوا العادل)            :  اتفقت جماعة الإصلاح والوحدة على أن 
 (قصر نجم الدين   دار أبي بكر القماش   أحد قصور القاهرة)                            راء الكاملية في : اجتمع الأم 
 (اتفاقه مع إسماعيل   فساده وانحرافه   كرهه لنجم الدين)            :  اتفق الأمراء الكاملية على خلع العادل بسبب 
 (سوداء وإسماعيل   داود وإسماعيل   سوداء وداود)                          : قلق نجم الدين وفزع عندما علم باتفاق 
 (واقفًا بين جنوده   يجلس على كرسي الحكم   مكبلاً بالأغلال)                        :  وجد نجم الدين أخاه العادل 
 (الاتفاق مع سوداء   الثمن الذي سيقبضه   القضاء على إسماعيل)                                :  كان داود يفكر في 
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  :  (تقتل إسماعيل   تجلس على كرسي الحكم   تقبض على سوداء)           تمنت شجر الدر الإسراع إلى قلعة الجبل ل 
 (اء المخلصونالزعم    الأمراء الكاملية     ال كبراء )                                    :  جماعة الإصلاح والوحدة هم 
 :(داود والجواد   العادل وإسماعيل   الفرنج والتتار)                              خاف نجم الدين أن يحصر بين جيشي 
 ( الاثنان معًا     انحرف عن الحق     خان الأمانة )                                          :  يجب خلع الحاكم إذا 
 يش والعباسةاستقبلت الوف  ( الرمل    بلبيس    رفح  )            :  ود نجم الدين عند منطقة ..... التي تقع بين العر
  :(تقدم البلاد   الأحسن   السوء)                                                     انتهت الأمور على يد العادل إلى 
 ( القماش  -  داود  -  الجواد )                 :    على خلع العادل مصريالالدين بعزم الشعب  ........ نجم أخبر 
واليمن والشام مصر حكم في العادل ضعف على الأدلة من: 
 (صحيح سبق ما كل   الناس عن احتجابه   الإثم على باسمه تتجرأ للحاشية الزمام تركه   وتدبر تدير التي هي أمه أن)        
 أجل من الدين نجم سراح إطلاق بعد والوَحدة الإصلاح عةجما اجتماع كان: 

بطال – مصر دخول على الدين نجم معاونة)                                               (صواب كلاهما – سوداء كيد إ
 بطال والوَحدة الإصلاح جماعة عليه اتفق ما  :سوداء كيد لإ

 (عنيفة ثورة مصر في تشب أن – سوداء يقتلوا أن – العادل يقتلوا نأ)                                                    
 ل  ثورة بمصر تشب أن على والوَحدة الإصلاح جماعة من ورفاقه القماش اتفق : 

 (لعادلا خلع – الدين نجم إلى سيره يواصل أن دون مصر إلى العودة إلى العادل تلجئ)                                  
 بالقاهرة القصور أحد في وحاشيته العادل على والساخطون الكاملية الأمراء اجتمع: 

 (صواب كلاهما   العادل يد على الأمور إليه انتهت ما يستعرضون   الدين نجم سراح إطلاق بعد الموقف يتدارسون)    
على الكاملية الأمراء اتفق: 

 (صواب كلاهما   الدين نجم إلى وال كبراء الأمراء بعض إرسال   عليه والقبض ادلالع خلع)                            
العادل فساد مظاهر من: 

 (صحيح سبق ما كل – للحاشية الزمام تركه – الناس عن احتجابه – الدولة شئون عن انصرافه – ولهوه عبثه)            
 العادل حاشية فساد مظاهر من: 

 (صحيح سبق ما كل – الجرائم اقتراف – الضرائب فرض – العادل باسم الإثم على التجرؤ)                              
 على الأموال وحاشيته العادل أنفق: 

 (سبق ما كل – السُمّار – المضحكين – العابثين – المساخر)                                                                
 سوى يعرفون ولا يفيقون لا ليلة كل الجبيل قلعة بهم تمتلئ الذين والسمار العابثون كان: 

يق الكأس)                                                 بر  (الله سبيل في والجهاد الحروب – الناس مصالح – الدنانير و
 ( يهمه لم  –  أقلقه  –  يقلقه لم )                                 : الدين لنجم بالنسبة إسماعيل والصالح سوداء اتفاق 



 

 

 
35 

 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
الدر شجر ذكرتها التي مصر شعب خصائص من : 

 (صواب كلاهما – لمعتدٍ يذل ولا ، لغاصب يستكين لا  – حقه عن يسكت لا)                                         
 بدليل حقه عن يسكت ولا يستكين لا مصر شعب: 

 (صواب كلاهما – الحكم ليتولى الدين نجم إلى الإرسال – وخلعه العادل على القبض)                                    
 (كلاهما – العادل على القبض – العادل خلع)                            : على الشعب بعزم الدين نجم القماش أخبر 
 ال كرك في هسراح إطلاق بعد الدين نجمَ  القماُش  به أخبر ما أثر:  

 (الدين نجم اهتمام عدم – وقلقه الدين نجم ضيق – همه وزوال الدين نجم سرور)                                         
 ومعهما مصر إلى مصر إلى الدر وشجر الدين نجم انطلق: 

 (سبق من كل – ال كرك صاحب دداو – مصر كبار بعض – المماليك أمراء – القماش بكر أبو)                         
 في يفكر مصر إلى الدين نجم مع ذاهب وهو داود كان: 

 (والتتار الفرنج – عليه الدين نجم مع اتفق الذي الثمن – دمشق – العادل أمر)                                            
 بين الرمل في وهو الدين نجم مصر وفود قابلت :  

يش)                                                       (وحلب دمشق – والموصل آمد – وسنجار كيفا – والعباسة العر
يش )                       : في الدين نجم قدوم تنتظر المصري الجيش مضارب كانت  ( بلبيس  –  العباسة  –  العر
  (صواب كلاهما – الهتاف ارتفاع – الطبول دق)                            : الدين بنجم الجيش ترحيب مظاهرمن 
 ( داود  –  الجواد  –  العادل  )                      : أشداء جنود وحوله (بلبيس  )ب الخيمة في مكبلا كان الذي 
 بلبيس في الجيش مع العادل كان :         ( ً ًا جوادهراك   بأخيه ليرحب – خيمة وسط في ذليلًا بالأغلال امكبل  (ب
ًا إليه أسرع )                             : بالأغلال مكبلًا أخاه الدين نجم رأى عندما  ( فكه – وجهه عنه لوى – باكي
(الفرنج مع تعاون – وعابث ظالم – سوداء ابن )                          :  أخاه لأن أخيه عن وجهه الدين نجم لوى 
 ( ال كرك  –  القاهرة  –  دمشق )                              : إلى بالتوجه بلبيس في وهو هأوامر الدين نجم أعطى 
ل   الجبل قلعة إلى الهودج بها طار لو تود هودها في الدر شجر كانت: 

 (الملك سيكر على تجلس – الدين فخر سراح تطلق – جزاءها فتلقى بسوداء تمسك)                                        
  

 ( أمام العبارة غري الصخيخة ، مع تصويب اخلطأ:( أمام العبارة الصخيخة ، وعالمة )ضع عالمة )         2ض   

 صلاح والوحدة بنجاة نجم الدين وخروجه من السجنإفرحت جماعة ال.     )       ( 
  لا يستكين لغاصب ولا يخضع لمعتد المصريالشعب.            (  ) 
  نجم الدين استقبالاً فاترًا المصرياستقبل الشعب.        )       ( 
(       .كانت شجر الدر تتمنى أن تقبض على )سوداء( لتلقى جزاءها       ( 



 

 

 
36 

 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 .اصطحب نجم الدين معه إلى مصر داود وإسماعيل        )       ( 

 (      . عهكان الأمراء الكاملية ساخطين على )نجم الدين( وأتبا       ( 

 دل وفسادهاثار الشعب المصري على الع.         )       ( 
 في قيوده. أمر نجم الدين جنوده بالإفراج عن أخيه العادل عندما وجده مكبلا    )       ( 

 .اتفقت جماعة الإصلاح على تأجيل ثورتهم حتى يصل نجم الدين إلى مصر     )       ( 
لكاملية يوافقون العادل على ما يفعله.كان الأمراء ا        )       ( 
 .اتفق الأمراء الكاملية على خلع العادل والقبض عليه       )       ( 
 .ترك العادل الأمور للحاشية تتجرأ على الإثم باسمه        )       ( 
 .أمر نجم الدين الجيش بالتحرك إلى القاهرة         )       ( 
 ق دعاة الإصلاح والوحدة على قيام ثورة تلجئ العادل للعودة إلى مصر.اتف     )       ( 
 .يقه إلى مصر يفكر في القضاء على نجم الدين  )       (      كان داود في طر
  في وسط خيمة.رأى نجم الدين أخاه مكبلًا         )       ( 
  الدين. خطة سوداء بنت الفقيه في القضاء على نجمفشلت       )       ( 
 .أرادت شجر الدر محاسبة سوداء بنت الفقيه على ما قامت به       )       ( 
 .فرح الناس في مصر بمقدم نجم الدين         )       ( 
 .نجم الدين رمز للسلطان الصالح الذي يرعى حق الله في رعيته      )       ( 

 

 تية:أجب عو األسئلة اآل      3ض   
 

 الملك العادل للقاء نجم الدين؟ ما الهدف من خروج 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

إسماعيل؟ والصالح سوداء اتفقت علام 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 :علل ملا يأتي 
 .فرح جماعة الإصلاح والوحدة 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .اتفاق جماعة الإصلاح والوحدة على قيام ثورة في مصر 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .إرسال جماعة الوحدة والإصلاح أمراء منهم إلى نجم الدين 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
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 .تمنت شجر الدر أن يطير بها الهودج إلى قلعة الجبل 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .فشل خطة سوداء بنت الفقيه للقضاء على نجم الدين 

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .اجتماع الأمراء الكاملية 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 وحاشيته للعادل مصر أهل كراهية. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟( الظلم على يسكت من - الظالم الحاكم: ) من كل جزاء ما 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
  ؟ اتفقوا وعلام ؟ الدين نجم نجاة نحو الإصلاح جماعة شعور ما 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
  الدين نجم طمأنت كيف مبينا وضح. جيدا المصري الشعب خصائص تعرف شجر الدر . 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ذلك. على استدل. لمعتدٍ يذل ولا حقه، عن يسكت لا مصر شعب 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ صرم إلى موكبه في الدين نجم رافق من 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 بك صور يين عواطف بأسلو  .الدين نجم موكب استقبال أثناء المصر

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 للعادل حدث ما ضوء في المقولة هذه طبق ،« العمل جنس من الجزاء . 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ وعبثه ظلمه مظاهر فما الظالمين، جزاء العادل لقي 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 الفصل الثامو )العًذ اجلذيذ(

 أحذاث الفصل يف نقاط:    

 بعمه وأطماعه، بداود يصنع وفيما لمصر، يقدمه فيما يفكر أخذ مصر مُلك الدين نجم توّلى عندما  وألاعيبه، إسماعيل و
 .الشيوخ شيخ بن الدين فخر سراح بإطلاق أمر كما
 يق بأن أخبرها ول كنه الآمال، تحقق وقرب مصر بحكم الدين نجم الدر شجر هنّأت يلا زال ما الطر  : بسبب طو

 . الأطماع من خالصة بقوة إلا عليه يُقضى ولن بلادنا، في العدو وجود  1
يقه السلطان على والمتلهفين الخائنين، على القضاء وضرورة  2 بر  .و
 ياء مماليك يشترى أن - لمشكلته حلًا - الدين نجم على الدر شجر عرضت بهم أذكياء أقو بيهم نقية، قلو ير  الفضائل على و

يعّدهم  .الدين نجم فوافق للقتال و
 يرة في - لمماليكه يُقيم أن الدين نجم على الدر شجر عرضت  وأكثر تحصينا، أشدّ  جديدة قلعة - للفسطاط المقابلة الجز

عجب وقد جنودها، صدور في والشهامة القوة النيل أمواج وتبعث السفن رسهاوتح جنودها، يسأم لا بهجة  الدين نجم أُّ
بة: بأنها الدر شجر ووصف الرأي، بهذا  .والمواقع والحصون بالقلاع خبيرة ماهرة محار
 نصب فأيامهم الراحة، إلى يركنون لا المصلحين لأن رفض ول كنه يرتاح أن الدين نجم على الدر شجر عرضت 

 .ينقطع لا الذي الشرّ  يكافحون جهاد، ياتهموح
 يعطيها الحياة، عصب لأنه عليه يطمئن أن الدين نجم ودّ شيء أول الدولة مال  .القوة و
  ّ ينة في يبق لم لأنه العادل أخاه الدين نجم بأن  بيوت هاجموا الدين نجم جنود ول كن واحدا، دينارا إلا الدولة خز

 :ب  أمر الذي الدين نجم أمام للوقوف بوهنه بما وساقوهم العادل حاشية
بة الأموال ردّ -2 .سجنال إلى العادل إعادة -1  .السجن في العادل حاشية إلقاء -3 . الدولة خزائن إلى المنهو
 ينقل الخفية، الأخبار يبلغه كان فقد ؛الدين نجم عن القماش بكر أبو ينقطع لم  وقد الناس، بين يدور ما كل إليه و

يُدّبر بهم، داود يجتمع الذين الأمراء يقصد الحديد، وسيوف بداود مًايو أخبره  سيوف عن أخبره كما الإثم، معهم و
يقصد ،داود حول التي الأحداق  المُنى ورد معها وكان الدين نجم ضد للانقضاض يُّدبر وهو إليه، فرّت التي سوداء بهم و

 .نهار ليل الشر تدبير عن تهدآن لا اللتان الصباح نورو
 يتين، سوداءو والأمراء داود على بالقبض وأمر ،الدين نجم غضب  لا حتى ذلك غير رأت الدر شجر ول كن والجار

ُمكن عامة حركة تكون  .العكر الماء في فيصطاد يشتهى مما داود ت
 يسرع فيخاف عليه؛ سيقبض بأنه يوهمه من داود إلى الدين نجم يبعث أن الدر شجر رأت بًا ال كرك إلى و بعد هار  و

 .واحدًا واحدًا الأمراء إلى الدين نجم يفرغ ذلك
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 : ختري الصواب مما بني القوسني ملا يأتي        1ض     

 (الاستعانة بالجواد   الانتقام من سوداء   ما يقدمه لمصر)                  :  عندما تولى نجم الدين حكم مصر فكّر في 
 ( داود     فخر الدين ابن شيخ الشيوخ     الجواد)         أمر بإطلاق سراح:       عندما تولى نجم الدين حكم مصر 
 : ين جيش من  ( ال كبراء     المماليك     الأمراء )                              اقترحت شجر الدر على نجم الدين تكو
 (نجم الدين   عز الدين   صلاح الدين)                          :  اقترحت شجر الدر على نجم الدين أن يقيم قلعة باسم 
  : ين جيش من المماليك وهما في يش )                  سبق وأن اقترحت شجر الدر تكو  ( القصير     نابلس     العر
  : ( تعب ونصب     لهو ولعب     ترفيه وتسلية )                          حياة المصلحين لا تعرف الراحة لأن كلها 
   : (المشروعات القائمة   أعداد الجيش   مال الدولة)                                    أراد نجم الدين أن يطمئن على 
  ّ  ( بهما معًا - قرب تحقيق الآمال - بملك مصر)                                              :  أت شجر الدر زوجهاهن
(مائة دينار - دينار واحد - خمسمائة دينار)                              : ة الدولة بعد خلع الملك العادلكان فى خزان 
 ( السلطان  –  الحكومة  -  الشعب )                                          :  المال الذى فى خزانة الدولة هو ملك 
   ( ورد المنى  - سوداء   -  داود )                                               :        المقصود بالبضاعة المستوردة 

 .... (  القماش – داود -  فخر الدين )                                         :يبلغ نجم الدين الأخبار الخفية ..كان 

 .. (ورد المنى - نور الصباح - سوداء)                  : إلى داود عندما علمت أنه يجمع أعداء نجم الدين ..... فرت 
 (إسماعيل   سوداء بنت الفقيه   داود)                                   :  من سيوف الأحداق التي قصدها القماش 
 (إسماعيل   سوداء بنت الفقيه   داود)                                       : من سيوف الحديد التي قصدها القماش 
 ير  و ....... ليقبلا على عجل للاطمئنان على مال الدولة  (القماش   فخر الدين   معين الدين)    :  دعا نجم الدين الوز
 (صواب كلاهما – الفساد – والحاجة الفقر)                                          : العادل حكم بعد مصر في انتشر 
 في يفكر أخذ الحكم مقاليد لدينا نجم تولّى بعدما: 

 (سبق من كل – المعتقل الدين فخر – وألاعيبه إسماعيل – وأطماعه داود  –لمصر يقدمه ما)                            
 (العادل – الجواد – الدين معين – الدين فخر)                                                 : سراح الدين نجم أطلق 
(صواب كلاهما – الآمال تحقيق قرب – مِصر مُلك)                                       : ب  زوجها الدر شجر نأته 
 يق يرى أنه إلا مصر ملك إلى الدين نجم وصول رغم يلًا الطر  :بسبب طو

 (سبق ما كل   لخائنينا كثرة   الفرنج وجود   الخضوع على أرغمت لتحيته ارتفعت التي السيوف من كثير)             
  الدين نجم رآها كما البلاد واستقرار هدوء عوامل: 

 (سبق ما كل – صافية قلوب تأليف – والطامعين الخائنين من التخلص – الفرنج على القضاء)                           
 (الأوزار ثقيل من خلفه ما – لبرّاقا مظهره)                                    :بسبب السلطان على الجاهلون يتلهف 
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وجود بشرط إلا وقتالهم الفرنج إلى الذهاب الدين لنجم يتهيأ لن:  

 (الخوارزمية – جانبه الدر شجر – الأطماع دنس من خالصة قوة – حديثة قتال أسلحة)                                   
 ( الرحبة –  سنجار  –  نابلس )                             : يف مرة أول غلمان شراء زوجها على الدر شجر اقترحت 
 ياء  –  أذكياء )                                     :  شراءهم الدين نجم قرر الذين المماليك صفات  ( كلاهما  –  أقو
 بي أن الدين نجم قرر  (والسرقة النهب – الفضائل – فسادال)                                             : على مماليكه ير
 ( التجارة – الحرب  –  الزراعة )                                      : ل  بإعدادهم يقوم مماليك شراء الدين نجم قرر 
 (ال كرك   الدين صلاح – قايتباي)                      : قلعة غير قلعة للماليك يبني أن زوجها على الدر شجر اقترحت 
 النيل في الدين نجم باسم قلعة بناء شجر اقترحت: 

 (سبق ما كل   الجنود صدور في القوة النيل يبعث حتى   السفن تحرسها حتى   منها ساكنها يسأم لا حتى)               
 يرة هو القلعة لبناء الدر شجر اقترحته الذي المكان  (الج يزة   قليوب – سطاطالف)                        : ل  المقابلة الجز
 كان النيل في الدين نجم قلعة لبناء الدر شجر اختارته الذي المكان: 

 (الفلاحين لأحد مزرعة – بالصخور مليئًا – قديمة قلعة – الأشجار شامخ بستانًا)                                            
 بناء كالممالي شراء اقتراح بعد الدر شجر الدين نجم وصف  :ب  مكانها واختيار القلعة و

بة)                                                     (صواب كلاهما – والمواقع والحصون قلاعلبا الخبيرة – الماهرة المحار
 (والعزم الذكاء من الشعلة أيتها تقولين ماذا )زوجته عليه عرضت حين الدين نجم قالها: 

 (مصر عرش بلوغه بعد الراحة من قسطًا ينال أن – الدين نجم قلعة بناء – غلمان شراء)                                  
 لأن الراحة إلى المصلحون يخلد لا:  

بهم – تدبير ونهارهم تفكير ليلهم)                                  (صواب كلاهما – يهدأ ولا ينقطع لا وهو الشر مع حر
 (قليلة – ومستمرة متلاحقة – ومرحلية متقطعة)                                 : والفساد الشر مع نالمصلحي معارك 
 ( الدر شجر زوجته – الدولة مال – العادل أخوه)                          : عليه الاطمئنان الدين نجم أراد شيء أول 
 لأن ةالدول مال هو عليه الاطمئنان الدين نجم رادأ ما أول:  

 (ذلك عليه اقترحت الدر شجر – ودماؤها وحياتها الدولة عصب هو المال – طمّاع الدين نجم)                            
 الدين نجم دعا الدولة مال على للاطمئنان:  

ير)                                          (صواب كلاهما – دلالعا المخلوع السلطان – الشيوخ شيخ بن الدين ومعين الوز
 ب َّّ باط  –  المال )                           : من أضاع ما على العادل أخاه السلطان أن  ( دينه حقوق  –  الأخوة ر
 ( دنانير عشرة  –  واحد دينار  –  دينار ألف )                             : الدولة ِخزانة في الدين نجم وجده الذي 
 العادل أخاه يوّبخ وهو الدين نجم حددها التي الدولة الأمو مصارف من : 

 (سبق ما كل – الإصلاح نفقات – والعدد السلاح إعداد – الجيش نفقة  – الشدائد مواجهة)                         
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ب  الدولة لأموال إضاعته بعد أخاه الدين نجم وصف: 
 (صفات من سبق ما كل   الهلاك موارد البلاد أورد مخلوق   ماله لالما يحسب طفل   والوطن الله حق يرع لم إنسان) 
 من الدولة أموال استرداد الدين نجم استطاع:  

 (كلاهما – أقفاص في الدنانير إليهم تحمل كانت الذين السفهاء منازل – العادل حاشية بيوت)                            
 ب  الأموال استرداد بعد الدين نجم أمر : 
 (سبق ما كل – السجن في العادل حاشية من اللصوص إلقاء – الخزائن إلى الأموال رد – السجن إلى العادل رد)    
 صناديق في هدايا الدنانير إليهم يرسل العادل كان الذين والسفهاء العادل حاشية السجن في الدين نجم ألقى:  

 (القاضي فيهم قضى نأ بعد – رأيه فيهم يرى حتى – منهم انتقامًا)                                                         
الليل من بقي ما قضى الدولة مال على الدين نجم اطمئنان بعد: 

يرة مع الدولة شئون يبحث)                                                يصلي القرآن يقرأ – الدر شجر مع يتحدث – وز  (و
الدين نجم عن ينقطع لا القماش ربك أبو كان:  

يضاحكه يسامره – الناس بين يدور وما الخفية الأخبار يبلغه – القرآن يعلمه)                                             (و
 (  يلإسماع   –   سوداء   –   داود  )                        : الدين لنجم القماش بها جاء التي المستوردة البضاعة 
يدبر داود بهم يجتمع الذين الأمراء  ( أتباع إسماعيل     الأحداق سيوف – الحديد سيوف )      : هم الإثم معهم و
 (صديقات شجر الدر   الأحداق سيوف – الحديد سيوف)                       : هم الصباح ونور المنى وورد سوداء 
(صواب كلاهما – الدين نجم على والحاقدين الساخطين – نجم الدين أعداء)                          : يجمع داود كان 
 ( كلاهما –  العصيان –  والتمرد الانتقاض )                            :  ل  الأعداء من جمعهم ومن يدبر داود كان 
 (الجواد – لؤلؤ الدين بدر – داود – ماعيلإس)                                           : إلى بنت الفقيه سوداء فرت 
 (  التجار  –  الدين نجم ءاأعد  –  العلماء )                     : حوله يجمع أنه عرَفت عندما داود إلى سوداء فرت 
 على بالقبض يأمر الدين نجم صاح القماش أخبار بعد:  

 (صواب كلاهما – داود ومنهم الخائنين الأمراء – الصباح ونور لمنىا وورد سوداء)                                       
 داود ومنهم الأعداء على الدين نجم يقبض ألا الدر شجر اقترحت : 

يق أول في زالوا لا لأنهم   العكِر الماء في فيصطاد داود تمكن عامة حركة تكون لا حتى)           (صواب كلاهما   الطر
  

 ( أمام العبارة غري الصخيخة ، مع تصويب اخلطأ:( أمام العبارة الصخيخة ، وعالمة )عالمة )ضع          2ض   

    .بات يتحملونها بسعادة          )       (        حياة المصلحين كلها متاعب وصعو
      .هدف الحكام الحرص على مال الدولة فهو حياتها وقوتها           )       (          
  تعود عليها بالخ ير. التيأن ينفق مال الدولة إلا فى مصالحها  ينبغيلا            () 
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      .الحاكم يتصرف فى مال الدولة بدون رقيب      )       (                                           
 ينالدر بسرعة القبض على  أشارت شجر         )       (       .المتآمر

 .شك نجم الدين في صدق نوايا بعض من ارتفعت سيوفهم لتحيته     )       (        

 .وجد نجم الدين في خزانة الدولة ألف دينار فقط       )       (        
 ين جيش من بني أيوب. اقترحت )شجر         )       (     الدر( على زوجها تكو
  الدولة ؛ ل كي يبني قلعة يحتمي بها.أراد نجم الدين أن يطمئن على مال    )       (        
 .أمر نجم الدين بإطلاق سراح فخر الدين ابن شيخ الشيوخ      )       (        
 .أبو بكر القماش هو من يخ بر نجم الدين بالأخبار الخفية      )       (        
 لدين مصر.فرت سوداء بنت الفقيه إلى إسماعيل بعد دخول نجم ا     )       (        
 يقتله من إليه يرسل أن داود من للتخلص الدين نجم على الدر شجر أشارت.    )       (        
 .وصف نجم الدين أخاه بأنه طفل         )       (        
 .أمر نجم الدين بسرعة القبض على داود ورأت شجر الدر غير ذلك     )       (        
 .سيوف الأحداق هم داود وسوداء بنت الفقيه       )       (        
 .البضاعة المستوردة مع نجم الدين هو داود        )       (        
 .سيوف الحديد هم داود ومن اجتمع إليه من الحاقدين      )       (        
 .بعد توليه حكم مصر فكر نجم الدين في ما يقدمه لمصر      )       (        
.اطمأن نجم الدين على مال الدولة فهو عصبها ومصدر قوتها      )       (        

 

 أجب عو األسئلة اآلتية:      3ض   

  بم وصف نجم الدين الذين يقلقونه وأعداءه ؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 وسيوف الأحداق؟ ماذا تعرف عن سيوف الحديد ،  
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ؟ ؟ وماذا كان رأيها لماذا لم توافق شجر الدر زوجها على رأيه فى القبض على الأمراء 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 :علل ملا يأتي 

 أمر نجم الدين بالقبض على الأمراء. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 ير ومعين ال  دين والسلطان المخلوع.دعوة نجم الدين للوز

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 م الدين في خزانة الدولة سوى دينارًا واحدًا.لم يجد نج 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .اجتماع كل حاقد وناقم إلى داود 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 .رفض ورد المنى ونور الصباح العودة مع جواري نجم الدين 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 الدين صلاح قلعة غير أخرى قلعة إنشاء . 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 صغارًا غلمانًا الدين نجم يشترى أن في شجر الدر رغبة. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 الراحة إلى يركنون لا المصلحون. 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 ذلك وضح.  لتحيته سيوفهم ارتفعت من بعض نوايا في الدين نجم شك . 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ذلك وضح. البلاد إلى الهدوء تعيد وسائل الدين نجم حدد. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ الدين نجم عنهم تكلم الذين الملوثة الأيدي أصحاب من 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
يعدها يطمئن صافية قلوب تأليف الدين نجم يستطيع كيف   النزال؟ ليوم إليها و

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ مصر حكم تولى أن بعد الدين نجم فكر فيم 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ هذا اقتراحها قابل وكيف ؟( الدين نجم) على( الدر شجر) اقترحت ماذا  

.............................................................................................................................................................................................................................. 
وحاشيته العادل دفسا على القضاء في الدين نجم دور جنود وضح. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ؟ وحاشيته العادل مع الدين نجم تصرف کیف 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 وى ...؟ـــمو يك        4ض     

 

 بسوداء لتلحق مصر إلى بها الهودج يطير أن تمنت.  
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 العادل خلع على الشعب بعزم ليخبره السجن من خروجه بعد الدين نجم إلى ذهب . 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 شعبه تجاه واجبه إلى ينظر ولم الهلاك، موارد البلاد وأورد والوطن، الله حق يرع لم . 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 مصر دخوله بعد الدين نجم على للانتقاض والحاقدين؛ الساخطين من الأعداء، جمع حاول. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 يتان  . نهار ليل ولزوجته له الشر تدبير عن تهدآن لا الدين نجم جواري من جار
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ه 615 سنة دمياط موقعة في الدين نجم أسروا . 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 امتخانات احملافظات أسئلة وردت فى

 

 م2222ـ حمافظة القايرة 1

ية الدر شجر كانت لماذا(  أ)    ؟ الدين نجم من زواجها قبل جار
 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 "  إنسان إليك ينتبه ولا ، أحد يعرفك فلا ؛ المهمة تنتهي حتى الدين بدر يا مؤقتًا اللحية هذه عن وتستغني( "ب)
  ؟ جهانتائ وما ؟ السابقة العبارة في المقصودة المهمة ما          

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
 . ذلك وضح.  له خير فاتحة كان لها قبوله ل كن باهظًا ثمنًا داود طشرو في الدين نجم رأى( ج )
 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 ؟ الدين نجم للقاء العادل يخرج عندما مصر في والوحدة الإصلاح جماعة اتفقت علام( د )
 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 م2222اجليزة ـ حمافظة 2  

 : يلى فينا األقواض بني مما الصواب ختري(  أ ) 
         مصر إلى للوصول الدر وشجر الدين نجم ستواجه التي العقبات من  : 

     أيوب بني أمراء وتباغض تنازع    . الدين نجم مع الخوارزمية اختلاف     لهما لؤلؤ الدين بدر حصار)   
  ( الصباح ونور المنى  ورد مكائد    

         في النزال ليوم يعدها التي المخلصة القلوب ذات القوة الدين نجم الملك سيجد  : 
ياء مماليك    الدر شجر أهل الخوارزمية)     يهم أذكياء أقو  ( الدين وتقي الدين مج ير عميه    أيوب بني لوكم    يشتر

 . الكامل الملك وفاة بعد مصر ملك العادل تولية على الأمراء اتفاق  : علل( ب) 
  .............................................................................................................................................................................................................................. 

                      الفرنج من الانتقام في الدين نجم رغبة  . 
  .............................................................................................................................................................................................................................. 
  الملك على المقولة هذه تنطبق  كيف اشرح  .  وأعراضهم ودمائهم الناس بأموال العابثين الظالمين جزاء هذا( ج ) 

 ؟ العادل        
 .............................................................................................................................................................................................................................. 
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 م2222اإلسكهذرية ـ حمافظة 3  

 : يلى فينا األقواض بني مما الصواب ختري( أ  )
  (  لؤلؤ الدين بدر   شاه توران   الدين نجم)  عن الحصار وفكوا الرومي الدين غياث جيش الخوارزمية نازل 
  (دمياط   القصير   المنصورة)موقعة في الكامل والده عهد في رهينة الدين نجم الفرنج أخذ 

  . الدين نجم قلعة إنشاء  : علل( ب)
  .............................................................................................................................................................................................................................. 

  ؟ دمشق نائب الجواد مع الدين نجم قدهاع التي بحةالرا الصفقة عن تعرف ماذا( ج )
 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 .الحدث هذا من القماش بكر أبي وموقف العادل موقف بين وازن"  وسجنه الدين نجم أسر من داود تمكن( "  د) 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 م2222حمافظة القليوبيةـ 4   

  ( أمام العبارة غري الصخيخة ، مع تصويب اخلطأ:( أمام العبارة الصخيخة ، وعالمة )ضع عالمة )(  أ) 
  ال كرك صاحب بداود الاستعانة الدين نجم على الدر شجر اقترحت                 .     )       ( 
  بدمشق قلعته في واستقر مصر داود ترك    .          )       ( 

  ؟ الكامل الملك وفاة بعد الأمراء اتفق علام( ب)
 .............................................................................................................................................................................................................................. 

ية عند الدين نجم غضب لماذا( ج )  ؟ الجديد الدينار رؤ
 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 م2222ـ حمافظة دمياط 5   

  :يأتي ما أكنل(  أ) 
  الدين نجم وانتقل ....................................... عليه بًامكتو  كان الجديد الدينار لأن ؛ الدين نجم وجه على الامتعاض ظهر 

 . الدين وغياث الدين بدر على الانتصار بعد ....................................... إلى    
  آمد في شاه توران حاصر .................................. أما ................................. و .................................. هما الدين نجم إلى داود رسولا  . 

 ؟ لمصر الدين نجم حكم سبيل في عقبة أكبر الفقيه بنت سوداء كانت لماذا ( ب)
.............................................................................................................................................................................................................................. 

           بة الأشباح خدعة : تفشر مب  .  الفرنج قدوم وأكذو
.............................................................................................................................................................................................................................. 

يمة الآية مضمون تحقق كيف بين( بأهله إلا السيئ المكر يحيق لا) تعالى قال( ج )  . العادل على ال كر
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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 م2222ـ حمافظة الظرقية 6   

 : يلى فينا األقواض بني مما الصواب ختري( أ  ) 
  ( ال كرك في أسرت   التتار أهلها هزم   خليل ابنها أنجبت   مصر في استقرت)  بعدما الحرائر من الدر شجر أصبحت 
  الرحبة حصار من الانسحاب الدين نجم قرر  

 (  سماعيلإ من لخوفه   مشكلاته لحل للتفرغ   جيشه لضعف   الدر لشجر إرضاء)                                  
 .  الدين صلاح قلعة غير أخرى قلعة إنشاء  : علل( ب) 
 ..............................................................................................................................................................................................................................          

                      يائسًا مصر داود ترك  . 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

ّ "  للنجاح تدفعه امرأة عظيم كل وراء( " ج )   . للقصة دراستك خلال من ذلك دأي
 ............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 م2222ـ حمافظة الػربية 7    

 : يلى فينا األقواض بني مما الصواب ختري( أ  ) 
   (  الفقيه بنت سوداء   التتار   الروم)  مصر لحكم الدين نجم وصول تمنع التي العقبات أكبر 
   (  للسياسة معتزلًا   للعهد خائنًا   الدين لنجم عونًا)  كان إسماعيل الصالح 

 ؟ فعلوا وماذا ؟ الدر وشجر الدين نجم أسر خبر والوحدة الإصلاح دعاة استقبل كيف( ب) 
  ............................................................................................................................................................................................................................. 
 . محبسه من ليخرجه الدين نجم على داود عرضها التي الشروط من شرطين اذكر( ج ) 
  ............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 م2222ـ حمافظة اإلمساعيلية  8    

 : يلى فينا األقواض بني مما الصواب ختري( أ  ) 
   وسبحت القماش بكر أبي دار في والوحدة الإصلاح دعاة اجتمع ، وزوجته الدين نجم على القبض بعد  

بيين الأمراء   والشام مصر   سواء وأمه العادل)                                              في أفكارهم       (  الأيو
  كتاب كان مصر دخول في دهليساع إسماعيل عمه إلى الدين نجم كتاب يصل أن قبل ................................ 

 ( موسك بن الدين عماد   الصباح ونور المنى ورد   الفقيه بنت سوداء)               .  إسماعيل الصالح بلغ قد         
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  : التاليتني العبارتني يف اخلطأ صوِّب( ب) 
  نجم على ليطبق السير على تحثه ، ال كرك في داود إلى برسالة الفقيه بنت وداءس بعثت الدين نجم عن الإفراج بعد 

 .  الخلف من الدين    
............................................................................................................................................................................................................................. 

  الدر شجر لخطف مدبرًا أمرًا ذلك يكون أن في شكه أظهر ، وزوجته الدين نجم أمام فجأة الأشباح ظهرت عندما. 
  ............................................................................................................................................................................................................................. 
 . ذلك وضح.  دمشق على إسماعيل الصالح هجوم بعد الدين نجم رأي مع الدر شجر رأي تعارض( ج ) 
 ............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 م2222حمافظة الشويص ـ  9 

 : يلى فينا األقواض بني مما الصواب ختري( أ  ) 
  (    الصليبيين      التتار       الفرنج   )                                               يد على الخوارزمية شمل تمزق 
  (  فرحًا اهتز   غيظًا اشتد   حزنًا بكى)                    ال كرك في الدين نجم أخيه بسجن العادل علم حينما 

 . الجبل قلعة في الشيوخ شيخ بن الدين فخر يرالأم اعتقال   : علل( ب) 
............................................................................................................................................................................................................................. 

                      العادل على الكاملية الأمراء سخط . 
............................................................................................................................................................................................................................. 

  ( أمام العبارة غري الصخيخة ، مع تصويب اخلطأ:( أمام العبارة الصخيخة ، وعالمة )ضع عالمة )( ج ) 
  سنجار هن الحصار لفك الدر شجر وضعتها التي الخطة نجحت  )        (                                    . 
  داود عرض ورفض عنه الإفراج ثمن الدين نجم استنكر                                        . )        ( 

 
 م2222ـ كفر الظيخ 12  

 : يلى فينا األقواض بني مما الصواب ختري( أ  ) 
  (  المنى ورد   داود   إسماعيل)                 هو الدر شجر وزوجه الدين نجم لأسر خطة دبر الذي الشخص 
  (  الكامل   القماش بكر أبو   الدين نجم   الدر شجر)    لمراسلته الشيوخ شيخ بن الدين فخر الكامل الملك اعتقل 

  ؟ الدين نجم دمشق أهل استقبل كيف ( ب)
  ............................................................................................................................................................................................................................. 

           ؟ وشعبها مصر الدر شجر أحبت لماذا  
............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 " . بنقطتين يكتفى. "  العادل عاشها كما المفسدين وحياة ، الدين نجم وعاشها رأها كما المصلحين حياة بين قارن(  ج ) 

............................................................................................................................................................................................................................. 



 

 

 
49 

 (  ع 3 المراجعة النهائية) 

 
 
 م2222حمافظة البخريةـ  11  

 : يلى فينا األقواض بني امم الصواب ختري( أ  ) 
   ب  واستقله له بالإذن فأسرع الدين نجم على للدخول القماش بكر لأبي يستأذن الخدم أحد  

ية   شديد خوف   بالغ سرور)                                                                                (  سخر
   ية الدر شجر كانت يت فنالت جار   عندما هاحر

ية وهي الدين نجم اشتراها   الدين نجم من خليل بابنها الله رزقها   أيوب الدين نجم تزوجها)                 (  جار
 .   الفرنج من الانتقام في الدين نجم رغبة  : يأتي ملا علل( ب) 
 .............................................................................................................................................................................................................................           

                        لمصر الدر شجر حب  . 
 ............................................................................................................................................................................................................................. 

 . ذلك وضح.  خبيثة مؤامرة ضحية الدين نجم مماليك وقع(  ج )  
 ............................................................................................................................................................................................................................. 

 




